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TA S AVA L L A N
PRESIDENTTI
E D U S K U N N A N VA S TA U K S E T

Tasavallan
presidentti
vahvisti
21.12.2012 seuraavat lait:
Laki Euroopan yhteisön ja Venäjän
federaation välillä tehdyn takaisin28.12.2012/150

ottoa koskevan sopimuksen toteuttamismenettelyistä Suomen tasavallan
hallituksen ja Venäjän federaation
hallituksen välillä tehdyn täytäntöönpanopöytäkirjan lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 65/2012 vp). Lailla
saatetaan voimaan Suomen tasavallan
hallituksen ja Venäjän federaation
hallituksen välinen täytäntöönpanopöytäkirja Euroopan yhteisön ja
Venäjän federaation välillä takaisinottoa koskevan sopimuksen toteuttamismenettelyistä. Lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston
asetuksella. (SM hallitusneuvos Eero
Koskenniemi 071 878 8615)
Laki Tullin hallinnosta, laki tullilain
muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, laki arvonlisäverolain
muuttamisesta, laki Ahvenanmaan
maakuntaa koskevista poikkeuksista
arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain 30 §:n muuttamisesta, laki valmisteverotuslain
muuttamisesta, laki nestemäisten
polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta, laki sähkön
ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta,
laki alkoholi- ja alkoholijuomaverosta
annetun lain 11 §:n muuttamisesta,
laki eräiden juomapakkausten valmisteverosta annetun lain 2 ja 7 §:n
muuttamisesta, laki tupakkaverosta
annetun lain muuttamisesta, laki jäte-

verolain 2 §:n muuttamisesta, laki
autoverolain muuttamisesta, laki ajoneuvoverolain muuttamisesta, laki
yksityisestä huvialuksesta suoritettavasta polttoainemaksusta annetun
lain muuttamisesta, laki eräiden
ennakkopäätösten maksuperusteista
annetun lain muuttamisesta, laki
pakkokeinolain muuttamisesta, laki
ilmailulain muuttamisesta, laki väylämaksulain 25 ja 26 §:n muuttamisesta
ja laki ulkomaalaislain 181 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 145/
2012 vp). Laki Tullin hallinnosta
säädetään. Tullilaitoksesta annettu
laki kumotaan. Muihin lakeihin tehdään Tullin hallinnosta annettavan
lain edellyttämät teknisluonteiset
muutokset. Lait tulevat voimaan
1.1.2013. (VM hallitusneuvos Ismo
Mäenpää 0295 530 231)
Laki talous- ja rahaliiton vakaudesta,
yhteensovittamisesta sekä ohjauksesta
ja hallinnasta tehdyn sopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta sekä julkisen
talouden monivuotisia kehyksiä koskevista vaatimuksista ja laki valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun
lain 1 §:n muuttamisesta (HE 155/
2012 vp). Lailla sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta ja sopimuksen
soveltamisesta sekä julkisen talouden monivuotisia kehyksiä koskevista
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vaatimuksista säädetään muun muassa
keskipitkän aikavälin tavoitteen asettamisesta ja korjausmekanismista.
Korjausmekanismi on viime kädessä
valtioneuvoston eduskunnalle antama
tiedonanto. Sen tulee sisältää selostus toimenpiteistä, joilla keskipitkän
aikavälin tavoitetta koskeva merkittävä poikkeama voidaan poistaa viimeistään seuraavan kalenterivuoden
loppuun mennessä. Lisäksi laissa
säädetään poikkeuksellisista olosuhteista, jotka oikeuttavat poikkeamaan
keskipitkän aikavälin tavoitteesta,
sekä toimenpiteistä poikkeuksellisten olosuhteiden päätyttyä. Valvontatehtävä annetaan Valtiontalouden tarkastusvirastolle. Tätä koskeva viittaussäännös sisällytetään Valtiontalouden tarkastusvirastosta annettuun
lakiin. Lakien voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella.
Sopimuksen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta sekä julkisen talouden monivuotisia kehyksiä koskevista vaatimuksista annetun lain 6 § tulee kuitenkin
voimaan 1.1.2013. (VM budjettineuvos Juha Majanen 0295 530 247)
Laki Finanssivalvonnasta annetun
lain muuttamisesta (HE 121/2012 vp).
Finanssivalvonnasta annettua lakia
muutetaan lyhyeksimyyntiä ja eräitä
luottoriskinvaihtosopimuksiin liittyviä kysymyksiä koskevan Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksen
täytäntöönpanemiseksi. Lakia muutetaan siten, että Finanssivalvonta valvoo asetuksen noudattamista ja sen
soveltamisalan piirissä olevia luonnollisia ja oikeushenkilöitä samalla
tavalla kuin muita finanssimarkkinoilla toimivia. Lakiin otetaan niin
ikään säännös siitä, että Finanssivalvonta toimii myös asetuksessa
tarkoitettuna toimivaltaisena viranomaisena asetuksen mukaisissa poikkeuksellisissa olosuhteissa sovellettavia toimivaltuuksia käytettäessä.
Lisäksi laissa säädetään asetuksen ja
sen nojalla annetun päätöksen rikkomisen johdosta määrättävistä hallinnollisista seuraamuksista. Laki tulee
voimaan 1.1.2013. (VM hallitussihteeri Miki Kuusinen 0295 530 339)
Laki verotusmenettelystä annetun
lain muuttamisesta, laki varainsiirtoverolain muuttamisesta, laki arvonlisäverolain muuttamisesta, laki tuloverolain 57 ja 122 §:n muuttamisesta,
laki elinkeinotulon verottamisesta
annetun lain 43 §:n muuttamisesta,
laki eräiden yleishyödyllisten yhtei-
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söjen veronhuojennuksista annetun
lain 9 §:n muuttamisesta, laki Verohallinnosta annetun lain muuttamisesta, laki veronkantolain muuttamisesta, laki perintö- ja lahjaverolain
muuttamisesta, laki arpajaisverolain
muuttamisesta, laki kiinteistöverolain muuttamisesta, laki työnantajan
sosiaaliturvamaksusta annetun lain
muuttamisesta, laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 22 §:n muuttamisesta, laki
verotililain muuttamisesta, laki autoverolain muuttamisesta, laki ajoneuvoverolain 50 §:n muuttamisesta, laki
polttoainemaksusta annetun lain
23 §:n muuttamisesta, laki eräiden
ennakkopäätösten maksuperusteista,
laki tonnistoverolain 38 ja 39 §:n
muuttamisesta ja laki ennakkoperintälain 8 luvun kumoamisesta (HE 76/
2012 vp). Verotusta koskevaa ennakkopäätösvalitusta, verotusmenettelyä
ja muutoksenhakua verotuksessa koskevia säännöksiä muutetaan. Lait
tulevat voimaan 1.1.2013. Verohallinnosta annetun lain muuttamisesta
annetun lain 8 §:n 2 momentti ja 2 b §
tulevat kuitenkin voimaan 28.12.2012.
(VM ylitarkastaja Timo Annala 0295
530 318)
Laki kirkkolain muuttamisesta (HE
41/2012 vp). Kirkkolain virkamiesoikeudelliset säännökset uudistetaan
kokonaisuudessaan. Kirkollisen viranhaltijan oikeusasema vastaa pääosin
muun julkisen sektorin viranhaltijoiden oikeusasemaa, jollei kirkon järjestysmuodosta tai toiminnan luonteesta muuta johdu. Kirkon viranhaltijoilta ja tietyissä tehtävissä toimivilta työsopimussuhteisilta työntekijöiltä edellytetään kelpoisuusvaatimuksena kirkon jäsenyyden lisäksi
myös konfirmaatiota. Kurinpitomenettelyä koskevat säännökset
kumotaan. Lakiin otetaan virkasuhteen irtisanomisesta ja purkamisesta
muita virkamieslakeja vastaavat
säännökset. Lisäksi kirkkolakiin otetaan säännöksiä muun muassa virkasuhteen alkamisesta, työnantajan ja
viranhaltijan velvollisuuksista, virkasuhteessa tapahtuvista muutoksista,
virkavapaasta, lomauttamisesta, virkasuhteen päättymisestä sekä virantoimituksesta pidättämisestä. Laki
tulee voimaan 1.6.2013. (OKM vanhempi hallitussihteeri Joni Hiitola
0295 330 108)
Laki kirkkolain muuttamisesta, laki
kirkon keskusrahastosta annetun lain
kumoamisesta ja laki evankelis-luterilaisten seurakuntien jäsenten vel-

vollisuudesta suorittaa veroa seurakunnalle (HE 137/2012 vp). Kirkkolain taloushallintoa koskevia säännöksiä selkeytetään ja saatetaan ajan
tasalle tekemättä niihin huomattavia
periaatteellisia muutoksia. Kirkkolakiin lisätään säännös kirkollisveroperusteisesta eläkerahastomaksusta,
jonka suuruudesta päättää kirkolliskokous. Maksu voi olla enintään viisi
prosenttia kirkollisverosta. Laki
evankelis-luterilaisten seurakuntien
jäsenten velvollisuudesta suorittaa
veroa seurakunnalle säädetään. Kirkollisvero perustuu kunnallisverotukseen ja on materiaalisesti epäitsenäinen. Laki koskee vain evankelisluterilaisten seurakuntien jäseniä ja
heidän kuolinpesiään. Lait tulevat
voimaan 1.1.2013. (OKM vanhempi
hallitussihteeri Joni Hiitola 0295
330 108)
Laki maatalouden rakennetuista
annetun lain 17 §:n muuttamisesta
(HE 102/2012 vp). Korkotukilainojen korkotuen enimmäismäärä alennetaan kolmeen prosenttiin. Muutos
koskee lain voimaantulon jälkeen
tehtäviä tukihakemuksia. Laki tulee
voimaan 1.1.2013. (MMM hallitusneuvos Esko Laurila 0295 162 117)
Laki kasvinterveyden suojelemisesta
annetun lain muuttamisesta (HE 104/
2012 vp). Kasvintuhoojien aiheuttamien vahinkojen korvausjärjestelmää muutetaan rajoittamalla valtion
korvausvastuu
torjuntapäätöksen
mukaisesta kasvintuhoojan hävittämisestä toimijalle aiheutuviin välittömiin ja välttämättömiin kustannuksiin, jos kasvintuotannolle aiheutuneet vahingot ovat poikkeuksellisen
suuret. Samalla lakiin lisätään säännökset biologisessa torjunnassa ja
pölytyksessä käyttävien makroeliöiden markkinoinnista, käytöstä ja
maahantuonnista. Laki tulee voimaan
1.1.2013. (MMM lainsäädäntöneuvos Pirjo Tomperi 0295 162 234)
Laki riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain 1 §:n
muuttamisesta (HE 105/2012 vp).
Riistanhoitomaksu korotetaan kolmeenkymmeneen kolmeen euroon.
Laki tulee voimaan 1.1.2013.
(MMM ylitarkastaja Rami Sampalahti 0295 162 419)
Laki rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä annetun lain
muuttamisesta (HE 132/2012 vp).
Lakia rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä
muutetaan.
Lakiin sisältyvät muun muassa sään-
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nökset, jotka koskevat rautatieyrityksen määräämistä antamaan työnopastusta muille rautatieliikenteen
harjoittajille tai markkinoille tuleville
toimijoille. Rautatiealan oppilaitokset
velvoitetaan antamaan koulutusta
tasapuolisella ja syrjimättömällä
tavalla kaikille koulutettaville henkilöille riippumatta heidän työnantajayrityksestään. Laki tulee voimaan
1.1.2013. (LVM hallitusneuvos Hannu
Pennanen 0295 342 470)
Laki joukkoliikennelain muuttamisesta (HE 143/2012 vp). Joukkoliikennelakiin tehdään viranomaisten
väliseen toimivallanjakoon liittyviä
muutoksia. Oulun kaupungista tulee
seudullinen viranomainen. Joukkoliikenneluvan ja yhteisön liikenneluvan myöntämiseen, valvontaan ja
peruuttamiseen liittyvät tehtävät keskitetään Etelä-Pohjanmaan elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskukselle.
Liikennevirasto päättää valtion talousarviossa osoitetun joukkoliikenteen
määrärahan kiintiöimisestä toimivaltaisille elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille. Laki tulee voimaan
1.1.2013. (LVM hallitusneuvos Katja
Viertävä 0295 342 003)
Laki työsopimuslain 2 luvun 4 §:n
muuttamisesta ja laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain 6 §:n muuttamisesta (HE
152/2012 vp). Työnteon keskeisistä
ehdoista annettavaa selvitystä koskevaa työsopimuslain säännöstä muutetaan siten, että määräaikaisissa työsuhteissa selvityksestä on käytävä
ilmi määräaikaisuuden peruste sekä
määräaikaisen sopimuksen päättymisen ajankohta tai arvioitu ajankohta.
Säännösmuutos koskee kaikkia määräaikaisia työsuhteita. Lisäksi vuokratyötä koskevaa erityissäännöstä täydennetään säännöksellä, jonka tarkoituksena on lisätä vuokratyöntekijöille annettavaa tietoa ja sitä kautta
parantaa vuokratyöntekijöiden mahdollisuutta arvioida työsopimuksensa määräaikaisuuden perustetta sekä
tulevaisuuden työllistymismahdollisuuksia. Lisäksi tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annettua
lakia muutetaan siten, että tilaajan on
pyynnöstä ilmoitettava henkilöstön
edustajalle myös vuokratyön käytön
syy. Lait tulevat voimaan 1.1.2013.
(TEM vanhempi hallitussihteeri
Anne-Mari Mäkinen 0295 060 070)
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Laki sähkö- ja maakaasuverkkomaksuista (HE 109/2012 vp). Energiamarkkinaviraston perimät sähköverkonhaltijoiden ja maakaasuverkonhaltijoiden valvontamaksut korvataan
vastaavilla verkonhaltijoilta perittävillä sähköverkkomaksuksi ja maakaasuverkkomaksuksi
kutsutuilla
veroilla, joiden perusteet säädetään
laissa. Lain soveltamisalaan säädetään Ahvenanmaalla toimivia verkonhaltijoita koskeva poikkeussäännös,
jonka mukaan lakia ei sovelleta verkonhaltijaan, jonka kotikunta on
Ahvenanmaan maakunnassa. Laki
tulee voimaan 1.1.2013. (TEM ylitarkastaja Johanna Juvonen 0295
064 220)
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta, laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 4 ja
6 §:n muuttamisesta ja laki lasten
päivähoidosta annetun lain 11 a §:n
muuttamisesta (HE 111/2012 vp).
Sairausvakuutuslain isyysrahaa koskevia säännöksiä muutetaan. Isällä
on oikeus yhteensä enintään 54 arkipäivältä maksettavaan isyysrahaan,
joka ei ole siirrettävissä toiselle vanhemmalle. Isyysraha voidaan maksaa enintään 18 arkipäivältä samanaikaisesti äidille äitiys- tai vanhempainrahakaudella maksettavan äitiystai vanhempainrahan kanssa. Oikeus
isyysrahaan ei ole sidoksissa vanhempainrahaan, eikä se myöskään vähennä
niiden päivien lukumäärää, joilta
vanhemmilla on oikeus vanhempainrahaan. Isyysrahapäivät tulee käyttää
ennen kuin lapsi täyttää kaksi vuotta.
Lait tulevat voimaan 1.1.2013.
(STM neuvotteleva virkamies Pekka
Humalto 0295 163 193)
Laki sotilasvammalain 6 d §:n muuttamisesta (HE 112/2012 vp). Sotilasvammalakia muutetaan niin, että
kunnan vähintään 20 prosentin sotainvalideille järjestämistä sosiaali- ja
terveydenhuollon avopalveluista kunnille ja kuntayhtymille aiheutuviin
kustannuksiin voidaan käyttää myös
Raha-automaattiyhdistyksen tuottoa
valtion talousarvioon otetun määrärahan rajoissa. Laki tulee voimaan
1.1.2013. (STM hallitussihteeri Jaana
Huhta 0295 163 407)
Laki sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta (LA 75/2012 vp). Sotainvalideille, joiden sotilasvammalain
mukainen työkyvyttömyysaste on 20
prosenttia, voidaan korvata yksityisessä laitoksessa annettu huolto tai
osa-aikainen huolto myös silloin,

kun sen tarve johtuu muusta kuin
korvatusta vammasta tai sairaudesta.
Lisäksi voidaan kuntouttaminen,
vaikka kuntouttamisen tarve ei johtuisikaan korvatusta vammasta tai
sairaudesta, korvata vahingoittuneelle tai sairastuneelle, jonka työkyvyttömyysaste on vähintään 10 prosenttia. Laki tulee voimaan 1.1.2013.
(STM hallitussihteeri Jaana Huhta
0295 163 407)
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
annetun lain voimaantulosäännöksen
muuttamisesta (HE 171/2012 vp).
Lain voimaantulosäännöstä muutetaan siten, että vuoden 2013 helmikuun 1. päivästä sovellettavat lääkekorvauksia koskevat säännökset tulevat voimaan vasta 1.2.2013. Laki tulee
voimaan 1.1.2013. (STM neuvotteleva
virkamies Virpi Korhonen 0295
163 192)
Laki maankäyttö- ja rakennuslain
muuttamisesta (HE 81/2012 vp).
Maankäyttö- ja rakennuslain asetuksenantovaltuuksia
täsmennetään.
Rakentamismääräysten
joustavaa
soveltamisesta rakennuksen korjausja muutostöissä jatketaan. Lisäksi
toimeenpannaan rakennusten energiatehokkuutta koskevan direktiivin
artiklat, jotka koskevat korjaus- ja
muutostöiden
energiatehokkuutta
sekä lämmitysjärjestelmien arviointivelvoitetta. Laki tulee voimaan
1.1.2013. (YM rakennusneuvos
Teppo Lehtinen 050 517 9202)
Laki eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä, laki maankäyttö- ja
rakennuslain muuttamisesta, laki
pelastustoimen laitteista annetun lain
3 ja 11 §:n muuttamisesta ja laki liikenneväylien ja yleisten alueiden
rakennustuotteiden hyväksynnästä
annetun lain kumoamisesta (HE 82/
2012 vp). Laki eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä koskee
rakentamisessa käytettävien rakennustuotteiden hyväksymistä silloin,
kun rakennustuote ei kuulu harmonisoidun tuotestandardin soveltamisalaan tai rakennustuotteelle ei ole eurooppalaista teknistä arviointia. Laki
koskee tilanteita, joissa rakennustuotteessa ei edellä mainituilla perusteilla voida käyttää CE-merkintää.
Lait tulevat voimaan 1.7.2013. (YM
rakennusneuvos Teppo Lehtinen
050 517 9202)
Laki öljysuojarahastosta annetun
lain muuttamisesta ja väliaikaisesta
muuttamisesta annetun lain voimaan-
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tulosäännöksen muuttamisesta (HE
120/2012 vp). Öljysuojarahastoon
kannettavan
öljysuojamaksun
31.12.2012 saakka voimassa olevaa
korotusta jatketaan kolmella vuodella
eli 31.12.2015 saakka. Vastaavasti
öljysuojarahaston
pääomarajojen
korotusta jatketaan neljällä vuodella
eli 31.12.2019 saakka. Laki tulee
voimaan 1.1.2013. (YM hallitussihteeri Merja Huhtala 0400 143 907)
Tasavallan presidentti hyväksyi Suomen ja Pohjois-Atlantin liiton kesken
vaihdettavan turvallisuusluokitellun
tiedon suojaamisesta tehdyn hallinnollisen järjestelyn ja päätti järjestelyn 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuksi päiväksi 1.2.2013 sekä vahvisti
lain Suomen ja Pohjois-Atlantin liiton kesken vaihdettavan turvallisuusluokitellun tiedon suojaamiseksi
tehdyn hallinnollisen järjestelyn ja
Pohjois-Atlantin liiton kanssa tehdyn
tietoturvallisuussopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta (HE 139/2012
vp). Suomen ja Pohjois-Atlantin liiton kesken vaihdettavan turvallisuusluokitellun tiedon suojaamisesta
tehtiin 3.7.2012 hallinnollinen järjestely, jonka tarkoituksena on ajantasaistaa vuonna 1994 tehty tietoturvallisuussopimus. Lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. (UM ulkoasiainneuvos Kim
Luotonen 09 160 56467)
Tasavallan presidentti hyväksyi
Sveitsin kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen
verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen ja pöytäkirjojen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan ja vahvisti
lain Sveitsin kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen
verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen ja pöytäkirjojen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 148/2012
vp). Sveitsin kanssa tehdyn tuloverosopimuksen ja sen pöytäkirjojen
muutospöytäkirja tehtiin Helsingissä
18.9.2012. Lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella.
(VM neuvotteleva virkamies Anders
Colliander 0295 530 289)
Tasavallan presidentti ratifioi merityötä koskevan vuoden 2006 yleissopimuksen ja päätti ilmoituksen antamisesta sekä vahvisti lain merityötä
koskevan vuoden 2006 yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta
(HE 80/2012 vp). Merityötä koskeva
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vuoden 2006 yleissopimus hyväksyttiin kansainvälisessä merityökonferenssissa Genevessä 23.2.2006. Yleissopimus uudistaa valtaosan Kansainvälisen työjärjestön merityötä koskevista yleissopimuksista ja suosituksista. Yleissopimus sisältää muun
muassa työoikeutta, työsuojelua, työvoimapalveluja sekä sosiaaliturvaa
koskevia määräyksiä. Merityötä koskevan vuoden 2006 yleissopimuksen
ratifioinnin yhteydessä Suomi antaa
seuraavan ilmoituksen: ”Suomi ilmoittaa yleissopimuksen normin A4.5–
Sosiaaliturva 10 kohdan mukaisesti,
että se sitoutuu tämän normin 2 kohdan mukaisesti varmistamaan sosiaaliturvan sairaanhoidon, sairausetuuksien sekä työtapaturmaetuuksien
alalla.” Lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella.
(TEM hallitusneuvos Liisa Heinonen
0295 064 131)
Tasavallan presidentti ratifioi suuronnettomuuksien torjunnasta teollisuudessa tehdyn yleissopimuksen ja
vahvistaa lain suuronnettomuuksien
torjunnasta teollisuudessa tehdyn
yleissopimuksen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 71/2012). Kansainvälisen työkonferenssin hyväksymän
suuronnettomuuksien
torjunnasta
annetun yleissopimuksen avulla pyritään varautumaan vaarallisten aineiden käytöstä johtuviin suuronnettomuuksiin ja torjumaan onnettomuudesta johtuvia seurauksia. Yleissopimuksessa määrätään suuronnettomuuksien torjunnan yleisistä periaatteista, työnantajien, viranomaisten ja työntekijöiden velvollisuuksista
ja oikeuksista sekä viejämaiden vastuusta. Lain voimaantulosta säädetään
valtioneuvoston asetuksella. (STM
ylitarkastaja Reetta Orsila 0295 163
505)
K A N S A I N V Ä L I S E T A S I AT

Tasavallan
presidentti
päätti
21.12.2012 seuraavat kansainväliset
asiat:
Tasavallan presidentti hyväksyi
Euroopan neuvoston dopingin vastaisen yleissopimuksen ja Yhdistyneiden Kansakuntien kasvatus-, tiedeja kulttuurijärjestön (Unesco) kansainvälisen dopingin vastaisen yleissopimuksen liitteen muutokset vuodelle 2013. (OKM kulttuuriasiainneuvos Satu Heikkinen 0295 330 102)

N I M I T Y S A S I AT

Tasavallan
presidentti
päätti
21.12.2012 seuraavat nimitysasiat:
Käräjätuomari Seppo Johannes Hyartt
Rovaniemen hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.3.2013
lukien, hovioikeudenneuvos Tarja
Kaarina Huossa Turun hovioikeuden
hovioikeudenneuvoksen
virkaan
1.3.2013 lukien, käräjätuomari Klaus
Ragnar Ekelund Länsi-Uudenmaan
käräjäoikeuden laamannin virkaan
1.1.2013 lukien, käräjätuomari Ahti
Tapio Kontturi Oulun käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.1.2013
lukien, käräjätuomari Pia Sofia
Jacobsson Ahvenanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan
1.1.2013 lukien, määräaikaisen käräjätuomarin Janne Ensio Mänty KemiTornion käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.1.2013 lukien ja
määräaikaisen käräjätuomarin Katja
Margit Tainio Ylivieska-Raahen
käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.1.2013 lukien. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos 0295
150 428)
Everstiluutnantti Manu Tuominen
puolustusministeriön vanhemman
osastoesiupseerin virkaan 1.1.2013–
31.12.2014, everstiluutnantti Ilkka
Saari puolustusministeriön vanhemman osastoesiupseerin virkaan
1.1.2013–28.2.2014, komentaja OlliPekka Lund puolustusministeriön
vanhemman osastoesiupseerin virkaan
1.1.2013–31.1.2015 sekä komentaja
Juhani Karjomaa puolustusministeriön
vanhemman osastoesiupseerin virkaan 1.1.2013–31.7.2014. (PLM
neuvotteleva virkamies Antti Korkala
0295 140 435)
VA LT I O N E U V O S T O
HALLITUKSEN ESITYKSET

Valtioneuvosto antoi 20.12.2012
eduskunnalle seuraavat hallituksen
esitykset:
Hallituksen esitys (HE 182/2012 vp)
eduskunnalle kidutuksen ja muun
julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisen yleissopimuksen valinnaisen
pöytäkirjan hyväksymisestä sekä laiksi
pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan soveltamisesta
sekä laiksi eduskunnan oikeusasia-
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miehestä annetun lain muuttamisesta.
Kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun
tai rangaistuksen vastaisen yleissopimuksen valinnainen pöytäkirja tehtiin New Yorkissa 18.12.2002 tarkoituksena vahvistaa vapautensa menettäneiden henkilöiden suojelua. Pöytäkirjalla on perustettu kansainvälinen
kidutuksen vastaisen komitean alakomitea, joka tekee tarkastuksia
sopimusvaltion
lainkäyttövaltaan
kuuluviin paikkoihin, joissa pidetään
vapautensa menettäneitä henkilöitä.
Pöytäkirjassa edellytetään sopimusvaltion nimeävän myös riippumaton
kansallinen valvontaelin, joksi esityksessä ehdotetaan eduskunnan oikeusasiamiestä. Esitykseen sisältyy lakiehdotus pöytäkirjan lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan soveltamisesta sekä lakiehdotus eduskunnan oikeusasiamiehestä annetun lain
muuttamisesta. (UM lainsäädäntöneuvos Kaija Suvanto 09 160 55711)
Hallituksen esitys (HE 183/2012 vp)
eduskunnalle turvallisuusluokitellun
tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta
Suomen ja Ison-Britannian ja PohjoisIrlannin yhdistyneen kuningaskunnan välillä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Suomen ja
Ison-Britannian välinen sopimus turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta allekirjoitettiin Lontoossa 7.6.2012. Sopimuksen
tarkoituksena on varmistaa salassa
pidettävän turvallisuusluokitellun tiedon suojaaminen sopimuspuolten
välisessä yhteistyössä. Esitykseen
sisältyy lakiehdotus sopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. (UM
lainsäädäntöneuvos Kaija Suvanto
09 160 55711)
Hallituksen esitys (HE 184/2012 vp)
eduskunnalle laeiksi Oikeuspoliittisesta tutkimuslaitoksesta annetun
lain ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan
Oikeuspoliittisesta tutkimuslaitoksesta annettuun lakiin lisättäväksi
säännös tutkimuslaitoksen oikeudesta
saada salassapitosäännösten ja tuomioistuimen antaminen salassapitomääräysten estämättä tutkimus- ja seurantatehtäviensä hoitamiseksi tarpeellisia tietoja maksutta tuomioistuimilta ja eräiltä muilta viranomaisilta. Lakiin lisättäisiin säännökset
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myös tutkimuslaitoksen oikeudesta
muodostaa tutkimusrekistereitä ja
tietojen luovuttamisesta niistä. Tutkimustarkoituksia varten kerättyjen
tietojen salassapidosta säädettäisiin
viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa. (OM hallitusneuvos Leena Kuusama 0295
150 508)
Hallituksen esitys (HE 185/2012 vp)
eduskunnalle osuuskuntalaiksi ja
eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Esityksessä ehdotetaan annettavaksi uusi
osuuskuntalaki, jolla kumotaan
nykyinen osuuskuntalaki. Lisäksi
ehdotetaan uudesta laista johtuvien
muutosten vuoksi uutta lakia osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista ja muutoksia
useisiin muihin lakeihin. Osuuskuntalain tarkoituksena on saattaa osuuskuntien yhteisölainsäädäntöön perustuvat toimintaedellytykset nykyaikaisen yritystoiminnan vaatimusten mukaisiksi. Laki olisi nykyistä
selkeämpi ja kattavampi. Laki lisäisi
osuuskuntien toimintamahdollisuuksia ja takaisi samalla riittävän suojan
vähemmistöjäsenille ja velkojille.
Osuuskunnan tarkoitus ja tuntomerkit säilyisivät ennallaan. (OM
lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen
0295 150 220)
Hallituksen esitys (HE 186/2012 vp)
eduskunnalle laeiksi elatusvelvoitteita
koskevan neuvoston asetuksen soveltamisesta annetun lain, Suomen keskusviranomaisesta eräissä elatusapua
koskevissa kansainvälisissä asioissa
annetun lain 2 §:n sekä ulkomailla
annetun elatusapua koskevan päätöksen tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta. Lakeihin ehdotetaan lisättäväksi täydentävät säännökset, joita
lasten ja muiden perheenjäsenten
elatusavun kansainvälisestä perinnästä Haagissa vuonna 2007 tehdyn
yleissopimuksen soveltaminen edellyttää. Yleissopimuksen ratifiointi
kuuluu Euroopan unionin toimivaltaan. Euroopan unioni allekirjoitti
yleissopimuksen huhtikuussa 2011.
Ratifiointi on tarkoitus toteuttaa erikseen sovittavan aikataulun mukaan
vuonna 2013. Esityksessä ehdotetut
lait on tarkoitettu tulemaan voimaan
valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana samanaikaisesti
kuin yleissopimus tulee Euroopan
unionin osalta voimaan. (OM lainsäädäntöneuvos Outi Kemppainen
0295 150 260)

Hallituksen esitys (HE 187/2012 vp)
eduskunnalle laittomasti maassa
oleskelevien henkilöiden takaisinottamisesta Kosovon kanssa tehdyn
sopimuksen hyväksymisestä sekä
laiksi sopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Suomen tasavalta ja
Kosovon tasavalta allekirjoittivat
29.11.2011 sopimuksen laittomasti
maassa oleskelevien henkilöiden
takaisinottamisesta. Sopimuksen tarkoituksena on mahdollistaa laittomasti maassa oleskelevien henkilöiden palauttaminen toisen sopimuspuolen valtion alueelle sekä helpottaa ja yhdenmukaistaa palauttamisessa käytettävää menettelyä. Sopimus sisältää määräykset sopimusvaltioiden omien kansalaisten, kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden takaisinotosta ja takaisinottoon liittyvästä
kauttakulusta sekä tietosuojasta. (SM
hallitusneuvos Eero Koskenniemi
071 878 8615)
Hallituksen esitys (HE 188/2012 vp)
eduskunnalle laeiksi passilain muuttamisesta ja passilain muuttamisesta
annetun lain eräiden säännösten kumoamisesta. Esityksessä ehdotetaan
muutettavaksi passilakia. Valmis
passi toimitettaisiin hakijalle pääsääntöisesti kirjattuna kirjeenä tai
vastaavana seurattavana lähetyksenä
suoraan passivalmistajalta. Viranomaiselle kuuluvia passin laadun ja
oikeasisältöisyyden tarkastamista sekä
passilähetyksen toimittamista koskevia tehtäviä voitaisiin siirtää yksityiselle palveluntuottajalle. Laissa säädettäisiin yksityistä palveluntuottajaa koskevista vaatimuksista, toiminnan valvonnasta ja palveluntuottajan
vastuusta. Toimitusmenettelyn muutoksen johdosta hakija noutaisi passilähetyksen yksityisen palveluntuottajan toimipisteestä. Hakijan ei enää
tarvitsisi palauttaa viranomaiselle
aiempaa voimassaolevaa passiaan,
vaan hakijalle toimitettaisiin uuden
passin mukana ohjeet aiemman passin mitätöimiseksi. Lisäksi passilakiin tehtäisiin eräitä täsmennyksiä ja
teknisiä muutoksia sekä siirrettäisiin
tiettyjä passilaissa säänneltyjä toiminnallisia tehtäviä sisäasiainministeriöltä
Poliisihallitukselle. Lakiteknisistä
syistä kumottaisiin vuonna 2014 voimaan tulevasta passilain muutoksesta
eräitä säännöksiä, joiden asiallinen
sisältö olisi nyt ehdotetussa laissa.
Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan
29.4.2013. (SM ylitarkastaja Elina
Setälä 071 878 8586)
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Hallituksen esitys (HE 189/2012 vp)
eduskunnalle tuloveroja koskevan
kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi Tadžikistanin kanssa tehdyn
sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi
sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Esityksessä ehdotetaan hyväksyttäväksi Tadžikistanin kanssa Helsingissä 24.10.2012 tehty verosopimus. Sen tarkoituksena on maiden
välisen kansainvälisen kaksinkertaisen tuloverotuksen poistaminen.
Sopimus perustuu suurelta osin Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) laatimalle malliverosopimukselle. (VM neuvotteleva
virkamies Anders Colliander 0295
530 289)
Hallituksen esitys (HE 190/2012 vp)
eduskunnalle laiksi hallinnollisesta
yhteistyöstä verotuksen alalla ja
direktiivin 77/799/ETY kumoamisesta annetun neuvoston direktiivin
lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja direktiivin soveltamisesta
sekä laeiksi rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain
3 ja 13 §:n ja ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta
annetun lain 2 a §:n muuttamisesta.
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi
laki hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla ja direktiivin 77/799/
ETY kumoamisesta annetun neuvoston direktiivin lainsäädännön alaan
kuuluvien säännösten kansallisesta
täytäntöönpanosta ja direktiivin
soveltamisesta. Laki korvaisi voimassa olevan lain keskinäisestä virkaavusta verotuksen alalla Suomen ja
muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä. Ehdotetulla lailla pantaisiin täytäntöön neuvoston direktiivi
hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla ja direktiivin 77/799/ETY
kumoamisesta. Ehdotetulla lailla on
tarkoitus tehostaa veroasioita koskevaa tiedonvaihtoa. (VM neuvotteleva
virkamies Anders Colliander 0295
530 289)
Hallituksen esitys (HE 191/2012 vp)
eduskunnalle laiksi erillisellä päätöksellä määrättävästä veron- tai tullinkorotuksesta sekä eräiksi siihen
liittyviksi laeiksi. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki erillisellä
päätöksellä määrättävästä veron- tai
tullinkorotuksesta. Lisäksi esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rikoslakia, rikesakkorikkomuksista annettua lakia, verotusmenettelystä annet-
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tua lakia, arvonlisäverolakia, varainsiirtoverolakia, ennakkoperintälakia,
työnantajan sosiaaliturvamaksusta
annettua lakia ja polttoainemaksusta
annettua lakia. Lainsäädäntöön ehdotetaan tehtäväksi Euroopan ihmisoikeussopimuksen niin sanotun ne
bis in idem -kiellon eli kahdesti samassa asiassa syyttämisen ja tuomitsemisen kiellon edellyttämät muutokset. Säännökset tulisivat sovellettaviksi luonnollisten henkilöiden,
kotimaisten kuolinpesien ja yhtymien verotuksessa. Verohallinto, tullilaitos ja Liikenteen turvallisuusvirasto voisivat verotuspäätöstä tehdessään jättää veronkorotusta koskevan
päätöksen tekemättä. Korotus voitaisiin määrätä erillisellä päätöksellä
varsinaisen päätöksen tekemistä seuraavan kalenterivuoden loppuun
mennessä, jos toimivaltainen viranomainen ei tee asiasta rikosilmoitusta.
Jos viranomainen olisi määrännyt
veronkorotuksen, viranomainen ei
voisi tehdä samasta asiasta rikosilmoitusta, jollei veronkorotuksen
määräämisen jälkeen ole saatu näyttöä uusista tai vasta esiin tulleista tosiseikoista. Jos viranomainen tekisi
rikosilmoituksen, veronkorotusta ei
pääsääntöisesti voitaisi enää määrätä.
Lisäksi esitykseen sisältyvät erillisellä päätöksellä määrätyn veronkorotuksen muutoksenhakua koskevat säännökset sekä ehdotusten edellyttämät
esitutkintaviranomaisen,
syyttäjän ja tuomioistuimen tiedonantovelvollisuutta koskevat säännökset. Rikoslaissa säädettäisiin, ettei
veron- tai tullinkorotuksen jälkeen
syytettä voitaisi nostaa eikä tuomiota
antaa, jollei veronkorotuksen määräämisen jälkeen ole saatu näyttöä
uusista tai vasta esiin tulleista tosiseikoista. Rikoslaissa säädettäisiin
myös määräämättä jätetyn veronkorotuksen vaikutuksesta tekijälle tuomittavaan rangaistukseen. Esityksessä ehdotetaan täsmennettäviksi säännöksiä, jotka koskevat veropetoksen
ja verorikkomuksen ilmoittamatta
jättämistä, esitutkinnan toimittamatta jättämistä, syytteen jättämistä ajamatta sekä rangaistuksen jättämistä
tuomitsematta silloin, kun veron- tai
tullinkorotus harkitaan riittäväksi
seuraamukseksi. (VM erityisasiantuntija Ilkka Lahti 0295 530 319)
Hallituksen esitys (HE 192/2012 vp)
eduskunnalle laiksi puutavaran
mittauksesta. Esityksessä ehdotetaan
säädettäväksi laki puutavaran mittauksesta. Lain tavoitteena on turvata
jalostamattoman puutavaran mittauk-

sessa käytettävien menetelmien, laitteiden toiminnan ja mittaustulosten
luotettavuus. Laki toimisi suhteessa
mittauslaitelakiin erityissäädöksenä
ja korvaisi puutavaranmittauslain.
Energiapuun mittaus otettaisiin uutena toimintamuotona lainsäädännön
piiriin. Esityksellä turvattaisiin edelleen heikomman osapuolen asema
puutavaran mittauksessa ja viranomaisvalvonta säilytettäisiin pääosin
ennallaan. Puutavaran mittauksessa
käytettävät menetelmät ryhmiteltäisiin mittausmenetelmäryhmiksi, joista
säädettäisiin yhtenäisesti. Yrityksille
ja laajamittaisen urakointitoiminnan
harjoittajille annettaisiin mahdollisuus sopia tietyistä asioista tarkoituksenmukaisella tavalla edellyttäen,
että mittauksen luotettavuus voitaisiin muuten varmistaa. Lisäksi säädettäisiin hallinnollisten pakkokeinojen käytöstä. Lakiin otettaisiin säännökset mittauslaitteiden markkinoille saattamisesta, käytöstä ja vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta.
Lain noudattamista valvoisivat Metsäntutkimuslaitoksessa olevat viralliset mittaajat. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.7.2013. (MMM ylimetsänhoitaja Matti Heikurainen
0295 162 408)
Hallituksen esitys (HE 193/2012 vp)
eduskunnalle laiksi kaupallisista
tavarankuljetuksista tiellä annetun
lain muuttamisesta ja väliaikaisesta
muuttamisesta sekä Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain
6 §:n muuttamisesta. Esityksessä
ehdotetaan muutettavaksi kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annettua lakia ja harmaan talouden selvitysyksiköstä annettua lakia. Esityksen
tarkoituksena on estää harmaata taloutta. Esityksessä ehdotetaan liikennelupapakon selkeyttämistä niin, että
liikenneluvan haltijoiden määrä
pysyisi kuitenkin suunnilleen ennallaan. Liikennelupaehtoja ehdotetaan
niin sanottujen ketjukonkurssien
estämiseksi kiristettäväksi niin, että
aiemmat konkurssit muodostavat yhdeksi vuodeksi esteen uuden liikenneluvan hankkimiselle. Myös työnantajarikkomukset otettaisiin paremmin huomioon. Ammattimaisen kuljetuksen tilaajan velvollisuutta tarkastaa liikennelupa laajennettaisiin
koskemaan kabotaasikuljetuksia ja
arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröitymistä. ELY-keskusten ja verohallinnon Harmaan talouden selvitysyksikön välistä tietojenvaihtoa
parannettaisiin. Ulkomailla rekisteröidyn ajoneuvon käyttäminen suo-
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malaisessa yhtiössä Suomen sisäisessä liikenteessä ehdotetaan rajoitettavaksi yhteen viikkoon. (LVM
hallitusneuvos Jorma Hörkkö 0295
342 503)
Hallituksen esitys (HE 194/2012 vp)
eduskunnalle ehdolliseen pääsyyn
perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojaa koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi
yleissopimuksen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Esityksessä ehdotetaan,
että hyväksyttäisiin vuonna 2001
tehdyn ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien
palvelujen oikeussuojaa koskevan
eurooppalaisen
yleissopimuksen.
Yleissopimuksessa on sovittu maksutelevisiotoiminnassa käytettävien
ehdollisen pääsyn järjestelmien
oikeudellisesta suojasta. Sopimuksen hyväksyminen ei edellytä muutoksia Suomen lainsäädäntöön, koska
Suomen lainsäädäntöön on tehty
sopimusta vastaavat muutokset jo
aiemmin pantaessa täytäntöön EU:n
ehdollisen pääsyn direktiivi. (LVM
neuvotteleva virkamies Jussi Mäkinen 0295 342 498)
Hallituksen esitys (HE 195/2012 vp)
eduskunnalle laiksi maantielain 5 ja
42 §:n muuttamisesta. Esityksessä
ehdotetaan maantielakia muutettavaksi niin, että sähkö- ja viestintäjohtojen sekä muiden yhteiskunnan
toiminnan kannalta välttämättömien
rakenteiden, rakennelmien ja laitteiden sijoittaminen tiealueelle helpottuu. Jatkossa tienpitoviranomaisen
olisi myönnettävä sijoittamislupa tiealueelle, jos toimenpiteestä ei aiheudu
vaaraa liikenteelle tai vähäistä suurempaa haittaa tienpidolle. Maantien
tiealueen muodostavaa aluetta myös
laajennettaisiin niin, että siihen kuuluisivat myös tiehen välittömästi liittyvät alueet, jotka uuden tien tekemisen tai tien parantamisen yhteydessä
tarvitaan yhteiskunnan toiminnan
kannalta välttämättömien rakenteiden, rakennelmien ja laitteiden sijoittamista varten. Muutosten tarkoituksena on edistää erityisesti sähköjohtojen maakaapelointia ja siten parantaa sähkönjakelun toimintavarmuutta.
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.6.2013. (LVM hallitussihteeri
Janne Mänttäri 0295 342 569)
Hallituksen esitys (HE 196/2012 vp)
eduskunnalle laiksi kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston
välitysliikkeistä annetun lain muutta-
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misesta. Esityksessä ehdotetaan
muutettavaksi kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä annettua lakia. Esityksen
tavoitteena on välitystoimintaan
osallistuvien henkilöiden ammattipätevyysvaatimuksia laajentamalla
parantaa välitysliikkeiden välityspalveluiden laatutasoa. Ehdotuksen
mukaan välitysliikkeen vastaavan
hoitajan olisi huolehdittava siitä, että
välitysliikkeen palveluksessa ja sen
jokaisessa toimipaikassa välitystehtäviä suorittavista henkilöistä vähintään puolella on välittäjäkokeessa
osoitettu ammattipätevyys ja että
muillakin välitystehtäviä suorittavilla
henkilöillä on tehtävän edellyttämä
riittävä ammattitaito. Välittäjäkokeita
järjestävän Keskuskauppakamarin
välittäjälautakunnan nimi muutettaisiin Keskuskauppakamarin välittäjäkoelautakunnaksi. Lakiin ehdotetaan
otettaviksi myös säännökset Keskuskauppakamarin
välittäjäkoelautakunnan pitämästä välittäjäkokeen
suorittaneiden rekisteristä. (TEM
hallitusneuvos Tuomo Knuuti 0295
063 537)
Hallituksen esitys (HE 197/2012 vp)
eduskunnalle laiksi kilpailulain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan
lisättäväksi kilpailulakiin uusi 7 a §,
joka muuttaa määräävän markkinaaseman määritelmää päivittäistavarakaupassa. Elinkeinonharjoittajan ja
näiden yhteenliittymän, jonka markkinaosuus
päivittäistavarakaupan
vähittäismarkkinoista Suomessa on
vähintään kolmekymmentä prosenttia, on katsottava olevan määräävässä
markkina-asemassa päivittäistavarakaupan markkinoilla. Markkinaosuusrajan ylittyessä elinkeinonharjoittajan ja näiden yhteenliittymän
käyttäytymiseen ja menettelytapoihin sovellettaisiin kilpailulain 7 §:ssä
säädettyä määräävän markkina-aseman väärinkäyttökieltoa. Esityksellä
ei ole vaikutusta määräävän markkinaaseman väärinkäytön tunnusmerkistöön. Laki on tarkoitettu tulemaan
voimaan 1.9.2013. (TEM hallitusneuvos Elise Pekkala 0295 063 731)
Hallituksen esitys (HE 198/2012 vp)
eduskunnalle laiksi ihmisen elimien,
kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun lain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ihmisen elimien,
kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun lain muuttamisesta. Ehdotetuilla muutoksilla
pantaisiin täytäntöön elinsiirtoa varten tarkoitettujen ihmiselinten laatu-

ja turvallisuusvaatimuksia koskeva
Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivi 2010/53/EU. Esityksessä
ehdotetaan kirjattavaksi lainsäädäntöön direktiivissä säädetyt elinten
laadun ja turvallisuuden varmistamisen vaatimukset. Esityksessä ehdotetaan lainsäädäntöön otettavaksi säännökset muun muassa luovutussairaaloiden ja elinsiirtokeskuksen toimintaa koskevista vaatimuksista, henkilöstön pätevyydestä ja koulutuksesta,
elinsiirtoon tarkoitettujen elinten jäljitettävyydestä sekä menettelyistä
vakavien vaaratilanteiden ja haittavaikutusten ilmetessä. Direktiivin
tarkoittamana toimivaltaisena viranomaisena olisi Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus. Sille kuuluisi elinsiirtoon tarkoitettujen elinten käsittelyä, elimiä koskevia laatuja turvallisuusvaatimuksia, vakavien
vaaratilanteiden ja haittavaikutusten
raportointia sekä jäljitettävyysvaatimusta koskeva ohjaus ja valvonta.
(STM neuvotteleva virkamies Riitta
Burrell 0295 163 588)
Hallituksen esitys (HE 199/2012 vp)
eduskunnalle laiksi vuoden 2009 lääkevahinkokorvausten
osittaisesta
rahoittamisesta valtion varoista. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki
vuodelle 2009 kohdistuvien lääkevahinkokorvausten osittaisesta rahoittamisesta valtion varoista. Esityksen
tarkoituksena on turvata vakuutuskorvaukset niihin oikeutetuille. Vuodelle 2009 kohdistuvat muiden lääkevahinkojen lisäksi sikainfluenssaepidemian estämiseksi annetun Pandemrix-rokotteen aiheuttamat lääkevahingot, jotka korvataan yksityisestä
lääkevahinkovakuutuksesta. Vahinkojen poikkeuksellisuuden vuoksi vuoden 2009 vakuutusmäärä ei arvion
mukaan riitä vakuutusehtojen mukaisten korvausten maksamiseen täysimääräisinä. Jotta täysimääräisten
vakuutuskorvausten maksaminen ei
keskeytyisi, valtio sitoutuisi esitetyllä
lailla rahoittamaan Pandemrix-rokotteen aiheuttamien vahinkojen korvauksia sen jälkeen, kun lääkevahinkovakuutuksen vuoden 2009 vakuutusmäärä on ylittynyt. (STM hallitussihteeri Riitta Kokko-Herrala 0295
163 434)
Hallituksen esitys (HE 200/2012 vp)
eduskunnalle laiksi lääkelain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan
muutettavaksi lääkelakia. Ehdotetulla
lailla pantaisiin täytäntöön ne lääketurvatoimintaa koskevat muutokset,
jotka on tehty lääkedirektiiviin.
Lisäksi lakiin ehdotetaan tehtäväksi
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myyntiluvan ja rekisteröinnin hakemiseen ja myöntämiseen liittyviä täsmennyksiä, jotka aiheutuvat lääketurvatoimintaa koskevien säännösten
uudistamisesta. Lääkedirektiiviä on
muutettu siten, että siihen on lisätty
lääketurvatoimintaa yksityiskohtaisesti sääntelevä uusi luku. Lisäksi
direktiivin myyntilupia koskeviin
säännöksiin on tehty lääketurvatoiminnan uudistamisesta johtuvia täsmennyksiä. Direktiivin muutosten
vuoksi lääkelakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi lääketurvatoimintaa koskeva 4 a luku, jossa säädettäisiin
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen sekä myyntiluvan ja
rekisteröinnin haltijan tehtävistä ja
velvollisuuksista lääketurvatoiminnan osalta. Myyntiluvan ja rekisteröinnin haltija olisi ehdotuksen mukaan velvollinen ylläpitämään lääketurvajärjestelmää, jonka avulla seurataan myyntiluvallisten ja rekisteröityjen valmisteiden turvallisuutta
ja voidaan havaita niiden riski-hyötysuhteessa tapahtuvat muutokset.
Viranomaisvalvonnan piiriin tulisivat myös myyntiluvan myöntämisen
jälkeiset
turvallisuustutkimukset.
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.2.2013. (STM hallitussihteeri
Mari Laurén 0295 163 375)
VA LT I O N E U V O S T O N A S E T U K S E T

Valtioneuvosto antoi 20.12.2012
seuraavat asetukset:
Valtioneuvoston asetus Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta ja valtioneuvoston asetus
Rikosseuraamuslaitoksesta annetun
valtioneuvoston asetuksen 2 ja 10 §:n
muuttamisesta. Lakia Rikosseuraamuslaitoksesta ja lakia Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta on
muutettu siten, että Rikosseuraamusalan koulutuskeskus siirtyy osaksi
Rikosseuraamuslaitosta
1.1.2013.
Asetuksiin tehdään tähän liittyvät
muutokset. Samalla joitakin oikeusministeriölle kuuluneita tehtäviä siirretään Rikosseuraamuslaitokselle.
Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta annettua asetusta muutetaan myös siten, että koulutuskeskuksen antamaa tutkintokoulutusta
voidaan uudistaa. Tutkintokoulutus
laajenee 90 opintopisteen laajuiseksi
ja tutkinnon nimi muuttuu rikosseuraamusalan tutkinnoksi. Asetukset
tulevat voimaan 1.1.2013. (OM hallitussihteeri Juho Martikainen 0295
150 520)
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Valtioneuvoston asetus työnantajan
eläkemaksun perusteista ja valtioneuvoston asetus valtion eläkkeiden
maksamiseen tarvittavien varojen
siirrosta ja kustannusten korvaamisesta kunnalliselle eläkelaitokselle
annetun valtioneuvoston asetuksen
muuttamisesta. Valtion eläkeasioiden
hoitoon liittyvät niin sanotut työnantaja-asiakkaisiin kohdistuvat tehtävät
siirretään Valtiokonttorista Kevan
hoidettavaksi vuoden 2013 alusta
lukien. Valtion eläkelain muuttamisesta annetun lain mukaan työnantajan eläkemaksun perusteista ja kunnallisen eläkelaitoksen eläketurvan
toimeenpanoa varten saaman hoitokulun määrästä ja niiden vahvistamisesta säädetään asetuksella. Tämän
vuoksi annetaan uudet asetukset.
Asetukset tulevat voimaan 1.1.2013.
(VM lainsäädäntöneuvos Marja Isomäki 0295 530 414)
Valtioneuvoston asetus julkisen hallinnon yhteisistä sähköisistä asioinnin ja hallinnon tukipalveluista annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n
muuttamisesta. Asetuksen 1 pykälässä
luetellaan nykyisin kahdeksan tukipalvelua, joita Valtiokonttori voi
tuottaa. Asetusta on tarkoitus täydentää sitä mukaa kun uusia tukipalveluita otetaan käyttöön. Asetusta täydennetään lisäämällä luetteloon Kansalaisen yleisneuvontapalvelu. Asetus tulee voimaan 1.1.2013. (VM
lainsäädäntöneuvos Sami Kivivasara
0295 530 023)
Valtioneuvoston asetus omistusosuuden hankkimista ja luovuttamista
luottolaitoksessa, sijoituspalveluyrityksessä, rahastoyhtiössä, säilytysyhteisössä, vakuutusyhtiössä ja rahoitus- ja vakuutusryhmittymän omistusyhteisössä koskevasta ilmoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 4 §:n muuttamisesta. Asetuksen 1 ja 4 pykälään tehdään lakiviittausta koskevat muutokset, jotka
perustuvat arvopaperimarkkinalainsäädännön kokonaisuudistukseen.
Asetus tulee voimaan 1.1.2013. (VM
lainsäädäntöneuvos Markku Sorvari
0295 530 390)
Valtioneuvoston asetus rikemaksusta
ja seuraamusmaksusta finanssimarkkinoilla. Asetukseen tehdään muutokset, jotka perustuvat arvopaperimarkkinalainsäädännön kokonaisuudistukseen. Asetus tulee voimaan
1.1.2013. (VM lainsäädäntöneuvos
Markku Sorvari 0295 530 390)

Valtioneuvoston asetus verotusmenettelystä annetun asetuksen 8 ja
9 §:n kumoamisesta. Vuoden 2013
alusta Verohallinnon toimivaltaan
kuuluvien verolajien osalta luovutaan lykkäysmenettelystä ja siirrytään lykkäystä vastaavaan maksujärjestelyyn. Maksujärjestelystä säädetään veronkantolain (609/2005)
35 a §:ssä. Säännöksen mukaan tarkempia määräyksiä maksujärjestelyyn ryhtymisestä, maksuajasta,
maksujärjestelyn turvaavasta vakuudesta sekä muusta maksujärjestelyssä
noudatettavasta menettelystä antaa
Verohallinto. Verosta vapauttamista
koskevat säännökset siirtyvät veronkantolakiin ja verotililakiin (604/
2009). Edellä mainittujen lainmuutosten johdosta verotusmenettelystä
annetun valtioneuvoston asetuksen
(763/1998) 9 § kumotaan tarpeettomana, koska lykkäyspäätöksiä ei
enää tehdä. Verosta vapauttamista
koskevien päätösten osalta ilmoittaminen jatkuisi nykykäytännön mukaisena, ja se voidaan jatkossa hoitaa
Verohallinnon ohjeistuksella. Asetuksen 8 § kumotaan vanhentuneena.
Verotuksen oikaisun johdosta lisättävän tulon siirrosta säädetään verotusmenettelystä annetun lain (1558/
1995) 57 a §:ssä. Asetus tulee voimaan 1.1.2013. (VM ylitarkastaja
Timo Annala 0295 530 318)
Valtioneuvoston asetus ammatillisen
koulutuksen ja lukiokoulutuksen
yhteishausta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 4 §:n muuttamisesta.
Yhteishaun käyttöalaa muutetaan
siten, että sen kautta koulutukseen
voivat hakea pääsääntöisesti perusopetuksen päättäneet sekä vailla toisen asteen tutkintoa olevat. Toisen
asteen ammatillisen tutkinnon tai
korkeakoulututkinnon suorittaneiden
pääasiallinen hakeutumisväylä on
jatkossa yhteishaun ulkopuoliset
sähköiset hakupalvelut. Yhteishakua
ei jatkossa käytetä enää otettaessa
opiskelijoita muuna kuin ammatillisena peruskoulutuksena järjestettävään kotitalousopetukseen. Lisäksi
yhteishakua ei käytetä otettaessa
opiskelijoita Helsingin eurooppalaiseen kouluun. Asetus tulee voimaan
1.1.2013. (OKM johtaja Mika Tammilehto 0295 330 308)
Valtioneuvoston asetus timotein siementuotannon tuen perusteella muodostettavasta tilakohtaisesta lisäosasta
ja erityistukioikeudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta. Asetuksella muutetaan timo-
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tein siementuotannon tuen perusteella laskettavaa viitemäärän kerrointa.
Kerrointa muutettiin 22.11.2012 annetulla asetuksella (643/2012). Kertoimen tarkastuslaskennan perusteena
olleen raportin virheen vuoksi kerroin (1,18) oli asetuksessa kuitenkin
virheellinen ja se korjataan kertoimeksi 1,12. Asetus tulee voimaan
27.12.2012. (MMM vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska 0295
162 248)
Valtioneuvoston asetus televisioohjelmiin liitettävästä ääni- ja tekstityspalveluista annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta.
Ääni- ja tekstityspalvelu on liitettävä
Yleisradio Oy:n lisäksi myös valtakunnallisen ohjelmistoluvan nojalla
lähetettäviin yleisen edun mukaisiin
ohjelmistoihin. Ääni- ja tekstityspalvelut hyödyttävät näkö- ja kuulovammaisia, ikääntyviä sekä suomenja ruotsin kieltä opiskelevia, kuten
maahanmuuttajia. Asetus tulee voimaan 1.1.2013. (LVM neuvotteleva
virkamies Jussi Mäkinen 0295
342 498)
Valtioneuvoston asetus uusiutuvilla
energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun valtioneuvoston
asetuksen muuttamisesta. Asetusta
muutetaan ottaen huomioon uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annettuun lakiin
1.1.2013 lukien tehdyt muutokset,
jotka koskevat metsähakevoimalassa
tuotetusta sähköstä maksettavaa tuotantotukea ja kaasutinpreemiota.
Asetuksesta kumotaan lisäksi mainitun lain 1.1.2012 voimaan tulleen
muutoksen mukaisesti kiinteää sähkön tuotantotukea koskevat kohdat.
Lisäksi asetukseen tehdään muutama
tekninen korjaus. Asetus tulee voimaan 1.1.2013. (TEM hallitusneuvos
Anja Liukko 0295 062 078)
Valtioneuvoston asetus vaarallisten
kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta. Asetuksessa on
säännökset, joilla tarkennetaan vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden
käsittelyn turvallisuudesta annetun
lain säännöksiä vaarallisia kemikaaleja, nestekaasua ja öljylämmityslaitteistoja koskevista hallinnollisista
menettelyistä. Asetus tulee voimaan
1.1.2013 siirtymäsäännöksin. (TEM
neuvotteleva virkamies Tapani Koivumäki 0295 063 722)
Valtioneuvoston asetus vaarallisten
kemikaalien teollisen käsittelyn ja
varastoinnin turvallisuusvaatimuk-
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sista. Asetuksessa on säännökset,
joilla tarkennetaan vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetussa laissa säädettyjä
turvallisuusvaatimuksia.
Asetus tulee voimaan 1.1.2013 siirtymäsäännöksin. (TEM neuvotteleva
virkamies Tapani Koivumäki 0295
063 722)
Valtioneuvoston asetus saaristokunnista ja muiden kuntien saaristo-osista
vuosina 2012–2015 annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta. Asetuksen 2 pykälää muutetaan siten, että Kiteen kaupungin
saaristo-osa määrätään sellaiseksi
muuksi alueeksi, johon voidaan
soveltaa saariston kehityksen edistämisestä annetun lain (494/1981) saaristokuntaa koskevia säännöksiä.
Muutos perustuu valtioneuvoston
päätökseen Kiteen kaupungin ja
Kesälahden kunnan yhdistymisestä
1.1.2013 lukien. Kesälahti on voimassa olevan asetuksen mukaan saaristo-osakunta. Niinikään laajennetaan saaristo-osakunta Mikkelin kaupungin saaristo-osaa kunnan kanssa
1.1.2013 yhdistyvien Ristiinan ja
Suomenniemen määritellyillä saaristoalueilla, saaristo-osakunta Kuopion
kaupungin saaristo-osaa kunnan
kanssa 1.1.2013 yhdistyvän Nilsiän
kaupungin määritellyllä saaristoalueella ja saaristo-osakunta Savonlinnan kaupungin saaristo-osaa kunnan kanssa 1.1.2009 yhdistyneen
Savonrannan ja 1.1.2013 yhdistyvien
Kerimäen ja Punkaharjun kuntien
määritellyillä saaristoalueilla 1.1.2013
lukien. Asetus tulee voimaan
1.1.2013. (TEM neuvotteleva virkamies Jorma Leppänen 0295 064 934)
Valtioneuvoston asetus nestekaasulaitosten turvallisuusvaatimuksista.
Asetuksessa säädetään nestekaasun
käyttölaitosten
turvallisuusvaatimuksista kemikaalilainsäädännön
linjausten mukaisesti. Näitä ovat laitossuunnittelua koskevat perusvaatimukset, onnettomuuksien huomioiminen sijoituksessa sisältäen lämpösäteily- ja painevaikutukset, liikennejärjestelyt ja kulunvalvonnan.
Asetuksessa säädetään myös lukuisista nykyisin voimassa olevista teknisistä vaatimuksista. Lisäksi säädetään nestekaasun pienkäytön vaatimuksista, jotka ovat liitteessä laitosvaatimuksista erillään kuluttajien
helposti löydettävissä. Asetus tulee
voimaan 1.1.2013 siirtymäsäännöksin. (TEM ylitarkastaja Veli Viitala
0295 063 725)

Valtioneuvoston asetus Pohjoisen
ulottuvuuden sosiaali- ja terveyskumppanuuden sihteeristön perustamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta. Asetuksella saatetaan voimaan Pohjoisen ulottuvuuden sosiaali- ja terveyskumppanuuden sihteeristön perustamisesta
25.11.2011 Islannin tasavallan hallituksen, Latvian tasavallan hallituksen, Liettuan tasavallan hallituksen,
Norjan kuningaskunnan hallituksen,
Puolan tasavallan hallituksen, Ruotsin
kuningaskunnan hallituksen, Saksan
liittotasavallan hallituksen, Suomen
tasavallan hallituksen, Venäjän federaation hallituksen ja Viron tasavallan hallituksen välillä tehty sopimus.
Sopimuksella perustettava pysyvä
sihteeristö toimii hallinnollisena ja
teknisenä tukena sosiaali- ja terveyskumppanuuden
toteuttamisessa.
Sopimus ja asetus tulevat voimaan
31.12.2012. (STM neuvotteleva virkamies Pasi Mustonen 0295 163 358)
Valtioneuvoston asetus eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille maksettavasta rintamaavustuksesta. Asetus on asiallisesti
samansisältöinen kuin vuonna 2012.
Määrärahan käytön perusteet säilytetään ennallaan. Kertasuorituksena
myönnettävän rintama-avustuksen
määrä on 540 euroa avustuksen saajaa kohti eli sama kuin vuonna 2012.
Asetus tulee voimaan 1.1.2013 ja on
voimassa vuoden 2013 loppuun.
(STM hallitussihteeri Jaana Huhta
0295 163 407)
Valtioneuvoston asetus sotainvalidien
puolisoiden, leskien ja sotaleskien
kuntoutustoiminnasta. Asetus on
asiallisesti samansisältöinen kuin
vuonna 2012. Määrärahan käytön
perusteet säilytetään ennallaan. Avokuntoutuksena annettavan 15 hoitokerran sarjan enimmäishinta korotetaan 707 eurosta 725 euroon kuntoutettavaa kohti ja kotikuntoutuksena
annettavan avokuntoutuksen enimmäishinta 1 060,50 eurosta 1 087 euroon kuntoutettavaa kohti. Asetus
tulee voimaan 1.1.2013 ja on voimassa vuoden 2013 loppuun. (STM
hallitussihteeri Jaana Huhta 0295
163 407)
Valtioneuvoston asetus maatalousyrittäjien lomituspalveluasetuksen
7 §:n kumoamisesta. Asetuksen
7 pykälä kumotaan tarpeettomana,
koska samaa asiaa koskevat säännökset sisältyvät vuoden 2013 alusta
voimaan tulevaan lakiin maatalousyrittäjien lomituspalvelulain muutta-
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misesta. Asetus tulee voimaan
1.1.2013. (STM hallitussihteeri Jaana Huhta 0295 163 407)
Valtioneuvoston asetus geenitekniikkalain mukaisten suoritteiden maksullisuudesta. Asetuksella säädetään
geenitekniikkalain mukaisista ilmoituksista ja hakemuksista perittävien
käsittelymaksujen sekä mainitun lain
mukaiseen valvontaan kuuluvista
tarkastuksista ja tutkimuksista perittävien maksujen suuruudesta. Asetus
tulee voimaan 1.1.2013 ja on voimassa vuoden 2015 loppuun. (STM
hallitussihteeri Helena Korpinen
0295 163 317)
Valtioneuvoston asetus asfalttiasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista.
Asetuksella tarkennetaan nykyisiä
asfalttiasemille annettuja ympäristönsuojeluvaatimuksia. Lisäksi sallitaan asfalttijätteen ja lentotuhkan
hyödyntäminen asfaltin valmistuksessa ympäristönsuojelulain 65 §:n
mukaisella rekisteröinti-ilmoituksella
tiettyyn määrään asti. Tämän johdosta
asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä asfalttijätteen ja lentotuhkan
käytöstä niistä aiheutuvien haittojen
vähentämiseksi. Asetus tulee voimaan
1.1.2013 siirtymäsäännöksin. (YM
ympäristöneuvos Jarmo Muurman
050 365 8872)
VA LT I O N E U V O S T O N P Ä Ä T Ö K S E T

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa
20.12.2012 seuraavat päätökset:
Periaatepäätös kansalliskielistrategiasta. Kansalliskielistrategia koostuu pitkän aikavälin strategia-asiakirjasta ja siihen sisältyvistä hallituksen kansalliskieliä koskevista toimenpiteistä hallituskaudelle 2011–
2015. Kansalliskielistrategian tavoitteena on kahden elinvoimaisen kansalliskielen, suomen ja ruotsin, kehittäminen ja tukeminen ja kielten käyttöedellytysten vahvistaminen. Lähtökohtia ovat yksilöiden kielelliset
perusoikeudet sekä yhteiskunnan
kaksikielisyydestä seuraavat hyödyt
ja vahvuudet. Periaatepäätös on
osoitteessa www.valtioneuvosto.fi/
periaatepaatokset. (VNK valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen 09 160
22006)
Päätös antaa eduskunnalle valtioneuvoston selonteko Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta 2012.
Selonteon tarkastelujakso ulottuu
2020-luvulle ja se muodostaa perustan Suomen politiikan ohjaamiselle
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maan etujen ja tavoitteiden edistämiseksi. Selonteossa käsitellään kansainvälisessä toimintaympäristössä
tapahtuvia kehityskulkuja, Suomen
turvallisuuspoliittisia linjauksia, puolustuksen kehittämistä sekä toimia
yhteiskunnan kokonaisuusturvallisuuden varmistamiseksi. Selonteko
on osoitteessa www.valtioneuvosto.fi/selonteot. (VNK valtiosihteeri
Olli-Pekka Heinonen 09 160 22006)
Päätös määrätä ministeri Ville Niinistö toimimaan seitsemäntenä sijaisena liikenne- ja viestintäministeriön
toimialalla ministeri Krista Kiurulle
kuuluvissa asioissa (liite). (VNK hallitusneuvos Marika Paavilainen
09 160 24026)
Päätös myöntää pääjohtaja Jarmo
Ratialle ero Suomen tasavallan ja
Norjan kuningaskunnan välisen, näiden maiden välisen valtakunnanrajan
hoidosta tehdyn sopimuksen 7 artiklassa tarkoitetun Suomen rajankäyntivaltuuskunnan puheenjohtajan tehtävästä ja määrätä hänen tilalleen
pääjohtaja Arvo Kokkonen. (UM
lainsäädäntöneuvos Kaija Suvanto
09 160 55711)
Päätös hyväksyä Euroopan yhteisön
ja Venäjän federaation välillä tehdyn
takaisinottoa koskevan sopimuksen
toteuttamismenettelyistä Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä tehty täytäntöönpanopöytäkirja. (SM hallitusneuvos Eero Koskenniemi 071 878
8615)
Päätös asettaa maanpuolustuksen tieteellinen neuvottelukunta 31.12.2015
päättyväksi toimikaudeksi. Kokoonpano: puheenjohtaja: professori Heli
Jantunen Oulun yliopisto; varapuheenjohtaja: professori Markku
Löytönen Helsingin yliopisto; tieteenalat: jäsenet: professori Kaisa
Nyberg Aalto-yliopisto, professori
Jarkko Koskinen Geodeettinen laitos,
professori Mervi Paulasto-Kröckel
Aalto-yliopisto, professori Kirsti
Virrantaus Aalto-yliopisto, professori
Erkki Tukiainen Helsingin yliopisto,
professori Katariina Salmela-Aro
Jyväskylän yliopisto, professori
Pirkko Vartiainen Vaasan yliopisto,
professori Tuomas Forsberg Tampereen yliopisto; varajäsenet: professori
Mervi Eerola Turun yliopisto, professori Paula Vanninen Helsingin yliopisto, tekniikan lisensiaatti Markku
Jenu Valtion teknillinen tutkimuskeskus, professori Sasu Tarkoma
Helsingin yliopisto, professori Pertti

Saariluoma Jyväskylän yliopisto,
lääketieteen tohtori Tiina Santonen
Työterveyslaitos, professori Arja
Ropo Tampereen yliopisto, kehittämisjohtaja Olli Hietanen Turun yliopisto; viranomaiset: jäsenet: eversti
Kaarle Lagerstam pääesikunta, lääkintäprikaatikenraali Simo Siitonen
pääesikunta, tutkimusjohtaja Hannu
H Kari Maanpuolustuskorkeakoulu,
pääsihteeri Aapo Cederberg puolustusministeriö, johtava analyytikko
Hannu Hernesniemi Huoltovarmuuskeskus, kehittämisneuvos Harri Martikainen sisäasiainministeriö, hallitusneuvos Rita Linna liikenne- ja
viestintäministeriö, ylilääkäri Anni
Julkunen-Virolainen sosiaali- ja terveysministeriö; varajäsenet: insinöörieversti Jyri Kosola Puolustusvoimien
Teknillinen Tutkimuslaitos, insinöörieversti Tapio Halkola pääesikunta,
sotilasprofessori Mika Hyytiäinen
Maanpuolustuskorkeakoulu, yleissihteeri Vesa Valtonen puolustusministeriö, erikoistutkija Anna Mikkonen Huoltovarmuuskeskus, suunnittelujohtaja Sanna Heikinheimo
sisäasiainministeriö, liikenneneuvos
Mika Mäkilä liikenne- ja viestintäministeriö ja laboratoriopäällikkö
Jari Jalava Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. (PLM vanhempi osastoesiupseeri Asko Valta 0295 140 338)
Päätös Tohmajärven kunnan velvoittamisesta yhteistoimintaan perusterveydenhuollon järjestämisessä Kiteen
kaupungin kanssa. Tohmajärven
kunta velvoitetaan päätöksellä järjestämään kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain mukaisesti perusterveydenhuollon palvelut
marraskuussa 2011 solmitun yhteistoimintasopimuksen
mukaisesti
Kiteen kaupungin kanssa 1.1.2013–
31.12.2014. Lisäksi tarkennetaan
yhteistoimintasopimuksessa tarkoitetun johtokunnan ja yksilöjaoston
jäsenten nimeämistä Kiteen ja Kesälahden kuntien kuntaliitoksen vuoksi.
Kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetussa laissa säädetään kunnille yhteistoimintavelvoite (vähintään noin 20 000 asukasta) sosiaalija terveydenhuollon järjestämisessä.
Perusterveydenhuollon osalta lain
velvoitteet tulee täyttää viimeistään
1.1.2013. Lain yhteistoimintavelvoitteet ovat voimassa vuoden 2014
loppuun saakka. Tohmajärven,
Kiteen ja Kesälahden kunnat ovat
14.11.2011 tehneet sopimuksen
sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä yhteistoiminnassa. Tohmajärven kunta on toukokuussa 2012
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irtisanonut sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoimintaa koskevan
sopimuksen ja valinnut 1.1.2013 lukien Attendo Oy:n kunnan sosiaalija terveyspalvelujen tuottajaksi. Valtioneuvosto voi kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain
mukaan velvoittaa kunnan yhteistoimintaan, jos kunta on päättänyt laissa
tarkoitettujen tehtävien hoitamisesta
toisin kuin mitä se on ilmoittanut valtioneuvostolle, eikä kunta täytä lain
mukaisia yhteistoimintavelvoitteita.
Tohmajärven kunta on ilmoittanut
järjestävänsä lain mukaiset palvelut
edellä mainitussa yhteistoiminnassa.
Lain mukaan valtioneuvosto voi velvoittaessaan päättää yhteistoimintaalueen päätöksenteosta vastaavien
toimielinten kokoonpanosta ja äänivallan jakautumisesta. (VM osastopäällikkö Päivi Laajala 0295
530 026)
Päätös asettaa julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakunta toimikaudeksi 1.1.2013–31.12.2015.
Kokoonpano (suluissa varajäsenet):
puheenjohtaja: budjettineuvos Petri
Syrjänen; varapuheenjohtaja: professori Teija Laitinen; jäsenet: kehittämispäällikkö, JHTT, HTM Sari Korento (erityisasiantuntija Marja-Liisa
Ylitalo), tarkastusjohtaja, JHTT Pirjo
Hakanpää (talousjohtaja Tuija Ahonen), johtava lakimies Kirsi Mononen (yhtymäjohtaja Tero Pitkämäki),
johtava tilintarkastaja, JHTT RiittaLiisa Heikkilä (tuloksellisuustarkastuspäällikkö, JHTT, KHT Marko
Männikkö), KHT, JHTT Eero Prepula (kaupunginreviisori, JHTT Virpi
Ala-aho), valiokuntaneuvos, varatuomari Nora Grönholm (ylitarkastaja Arto Mäkelä), finanssineuvos Jan
Holmberg (emeritusprofessori Pentti
Meklin), professori Lasse Oulasvirta
(professori Jarmo Vakkuri) ja taloussuunnittelupäällikkö Pasi Perander
(talouspäällikkö Margareta Back).
(VM budjettineuvos Juha Majanen
0295 530 247)
Päätös antaa eduskunnalle hallituksen selvitys eduskunnan kirjelmän
10/2012 vp Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmät ja rahoitus
johdosta. (VM budjettineuvos Juha
Majanen 0295 530 247)
Päätös hyväksyä talous- ja rahaliiton
vakaudesta,
yhteensovittamisesta
sekä ohjauksesta ja hallinnasta tehty
Belgian kuningaskunnan, Bulgarian
tasavallan, Tanskan kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan, Viron
tasavallan, Irlannin, Helleenien tasa-
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vallan, Espanjan kuningaskunnan,
Ranskan tasavallan, Italian tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian
tasavallan, Liettuan tasavallan,
Luxemburgin
suurherttuakunnan,
Unkarin, Maltan, Alankomaiden
kuningaskunnan, Itävallan tasavallan,
Puolan tasavallan, Portugalin tasavallan, Romanian, Slovenian tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin
kuningaskunnan välinen sopimus.
(VM budjettineuvos Juha Majanen
0295 530 247)
Päätös myöntää vastavakuuksia vaatimatta valtiontakuu Suomen Pankille
Kansainväliselle valuuttarahastolle
(IMF) annettavan 3,76 miljardin
euron suuruisen kahdenvälisen lainan vakuudeksi. Takuusta ei peritä
takuumaksua ottaen huomioon lainan
yhteiskunnallinen ja kansainvälinen
merkitys. (VM finanssineuvos Asta
Niskanen 0295 530 301)
Päätös ratkaista Hilkka Piippolan
jäämistöstä tehty hakemus. (VM
budjettineuvos Petri Syrjänen 0295
530 065)
Päätös määrätä maaseutuelinkeinojen valituslautakunnan varapuheenjohtajan sijainen sekä vaihtuvat kolmannet jäsenet ja heidän sijaisensa
toimikaudeksi 1.1.2013–31.12.2017.
Valituslautakunnan varapuheenjohtajana toimivan lainkäyttöneuvoksen
sijainen: käräjätuomari Elina LampiFagerholm; valituslautakunnan vaihtuvat kolmannet jäsenet ja heidän
sijaisensa asiaryhmittäin: eläinlääkintähuoltoon liittyviä asioita käsittelevä jäsen eläinlääkäri Tita-Maria
Muhonen sijaisenaan eläinlääkäri
Ari-Matti Pyyhtiä; porotalouden ja
luontaiselinkeinojen rahoituslain ja
kolttalain mukaisia asioita samoin
kuin muutoinkin porotaloutta ja muita
Lapin maakunnan varsinaisia luontaiselinkeinoja koskevia EU-osarahoitteisia ja kansallisia tukiasioita
käsittelevä jäsen toimittaja Veikko
Aikio; muita kuin edellä mainittuja
asioita käsittelevä jäsen asianajaja
Virpi Hiidenheimo sijaisinaan agronomi, varatuomari Pekka Salomaa ja
oikeustieteen kandidaatti Ari Vesikkala. (MMM hallitusneuvos Riitta
Itkonen 0295 162 383)
Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä
sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta pöytäkirjaan ja ryhtyä kirjelmään sisältyvistä kannanotoista aiheutuviin toimenpiteisiin.
Eduskunnan kannanotot: 1. Katsojien
ja kuuntelijoiden aseman tasapuolisuuden toteutuminen ja heidän tar-

peensa tulee pitää keskeisinä lähtökohtina arvioitaessa mediatoimialan
tulevaisuutta ja toimintamahdollisuuksia koskevia linjauksia tai esimerkiksi uuteen tekniikkaan siirtymiseen liittyviä määräaikoja. 2. Kotimaisen kulttuurin ja mm. kansallisen
identiteetin kannalta keskeisen kotimaisen ohjelmasisällön tarjontaan ja
sen monipuolisen tuotannon edistämiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Tämä edellyttää suomalaisen
kulttuurin ja sisältötuotannon rahoituksesta ohjelmahankintojen kautta
merkittävältä osin vastaavan kotimaisen sähköisen median toimintaedellytysten turvaamista ja kehittämistä selonteon tarkastelujaksolla.
3. Sähköisen median jakeluteitä tulee kehittää teknologianeutraalisti ja
tasapuolisesti pyrkien edistämään
uusien ja tehokkaiden jakeluteiden
käyttöä, mutta samalla etsien keinoja
vielä pitkään välttämättömien perinteisten verkkojen toiminnan ja käyttömahdollisuuksien turvaamiseksi.
Katsojilla ja kuuntelijoilla tulee olla
omien tarpeidensa mukaisia valinnanmahdollisuuksia monipuolisten
sisältöjen lisäksi myöskin jakeluteiden osalta. Näihin kysymyksiin tulee
kiinnittää huomiota myös selonteossa tarkoitettujen välitarkastelujen
yhteydessä. 4. Televisiosisällön laajakaistajakelun yhtäaikaisesti suurille katsojamäärille mahdollistavien
teknologioiden käyttöönottoa tulee
edistää. Alan toimijoiden on keskeistä pyrkiä sopimaan tämän kaltaisten
tekniikoiden käyttöönotosta, teknisestä- ja muusta toteutuksesta sekä
kustannusten jakautumisesta. Mikäli
näistä toimenpiteistä huolimatta tämän
kaltaista katsojien valinnanmahdollisuuksien, televisiotoimialan tulevaisuuden ja laajemmin tietoyhteiskuntakehityksen kannalta tärkeää teknistä
toteutusta ei saada markkinoilla
käyttöön, tulee arvioida mahdolliset
asiaa koskevat sääntelyn tarpeet ja
mahdollisuudet. 5. Radiotoimialan
toimintaedellytysten ja elinvoimaisuuden turvaamiseksi tulee laatia
selonteon mukaisesti toimintasuunnitelma. Toimintasuunnitelmassa on
erityisen tärkeää keskittyä paikallisen identiteetin kannalta keskeisen ja
mm. paikallisten ohjelmasisältöjen
määrän osalta hiipuneen paikallisradiotoiminnan elvyttämiseen ja
kehittämiseen. (LVM lainsäädäntöneuvos Maaret Suomi 0295 342 150)
Päätös asettaa kirjanpitolautakunta
toimikaudelle 1.1.2013–31.12.2015.
Kokoonpano (varajäsenet suluissa):
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puheenjohtaja: hallintojohtaja, OTT,
KTM Timo Kaisanlahti Keskinäinen
työeläkevakuutusyhtiö Varma; varapuheenjohtaja: Senior Fellow Anders
Tallberg Hanken & SSE Executive
Education (professori Minna Martikainen Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulu); jäsenet: vakuutusylitarkastaja Tom Strandström sosiaali- ja
terveysministeriö (tilinpäätösasiantuntija Pirjo Saarelainen Finanssialan
Keskusliitto), hallitusneuvos Tarja
Jääskeläinen valtiovarainministeriö
(HM, ryhmäpäällikkö Anssi Leppänen Verohallinto), neuvotteleva
virkamies Vesa Lappalainen valtiovarainministeriö (erityisasiantuntija
Marja-Liisa Ylitalo Suomen Kuntaliitto), johtava tilinpäätösasiantuntija
Virpi Haaramo (tilinpäätösasiantuntija Reija Anttila) Finanssivalvonta,
KTM, KHT-tilintarkastaja, KLT Jouko
Karttunen Tiliaktiiva Oy (KTM,
KHT-tilintarkastaja Soile Tomperi
yrittäjä), HTM-tilintarkastaja Erkki
K. Mäkinen Vammalan Tilitoimisto
Oy (HTM-tilintarkastaja Toni Koivu
Tili-Koivu Oy), KHT-tilintarkastaja
Nina Johansson KPMG Oy Ab
(KHT-tilintarkastaja
Johanna
Winqvist-Ilkka Ernst & Young),
asiantuntija Hannu Ylänen (asiantuntija Tommi Toivola) Elinkeinoelämän keskusliitto, Vice President
Essi Grönlund Outokumpu Oyj
(Director Olavi Laitinen UPM-Kymmene Oy) ja ekonomi ja KLT Leena
Rekola-Nieminen Kirjanpitotoimisto
Rekola-Nieminen Oy (KTT Antti
Fredriksson Turun yliopisto, Turun
kauppakorkeakoulu). (TEM hallitusneuvos Antti Riivari 0295 063 742)
Päätös asettaa valtion tilintarkastuslautakunta toimikaudelle 1.1.2013–
31.12.2015. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja:
oikeustieteen tohtori Jukka Mähönen; varapuheenjohtaja: lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen oikeusministeriö; jäsenet: professori Raimo
Immonen Turun kauppakorkeakoulu
(professori Marjaana Helminen Helsingin yliopisto), professori Lasse
Niemi (professori Minna Martikainen) Aalto yliopiston Kauppakorkeakoulu, lainopillinen asiamies Anja
Tuomola (toimitusjohtaja Merja Lintervo) Suomen Yrittäjät, Head of
Corporate Accounting Riikka Lamberg Fortum Oyj (asiantuntija Tommi
Toivola Elinkeinoelämän keskusliitto), KHT-tilintarkastaja Hannu Pellinen (KHT-tilintarkastaja Tomi Englund) KHT-Yhdistys – Föreningen
CGR ja HTM- ja JHTT-tilintarkastaja
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Ritva Weckström (KHT-tilintarkastaja Eeva Hiltunen) HTM-Tilintarkastajat. (TEM hallitusneuvos Antti
Riivari 0295 063 742)
Periaatepäätös Team Finland -strategiasta ulkomaisten investointien
edistämiseksi. Strategialla määritellään ne keskeiset toimintalinjaukset,
joilla vahvistetaan aktiivista investointien edistämistyötä. Edistämistoimet keskitetään erityisesti investointeihin, jotka luovat talouskasvua,
lisäävät työpaikkoja ja vahvistavat
osaamispohjaa Suomessa. Periaatepäätös on osoitteessa www.valtioneuvosto.fi/periaatepaatokset. (TEM
teollisuusneuvos Severi Keinälä
0295 064 006)
Päätös asettaa säteilyturvaneuvottelukunta toimikaudeksi 1.1.2013–
31.12.2015. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: lääkintöneuvos Mikko Paunio sosiaalija terveysministeriö; varapuheenjohtaja: neuvotteleva virkamies Sirkku
Saarikoski sosiaali- ja terveysministeriö; jäsenet: neuvotteleva virkamies Jaana Avolahti (yli-insinööri
Jorma Aurela) työ- ja elinkeinoministeriö, sotilasvirkamies Mika Kiiskinen pääesikunta (lääkintäkomentajakapteeni Pertti Patinen Sotilaslääketieteen keskus), erikoistutkija Tommi
Alanko (tutkimusprofessori Maila
Hietanen) Työterveyslaitos, sairaalafyysikko Minna Husso Kuopion yliopistollinen sairaala (ylifyysikko, vs.
professori Miika Nieminen Oulun
yliopistollinen sairaala), apulaisylilääkäri Irina Rinta-Kiikka (ylifyysikko
Simo Hyödynmaa) Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, apulaisfyysikko Mika
Teräs (vs. osastonylilääkäri Paula
Lindholm) Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ja ylitarkastaja Miliza Malmelin (erityisasiantuntija Magnus
Nyström) ympäristöministeriö. (STM
hallitussihteeri Helena Korpinen
0295 163 317)

neuvosto.fi/periaatepaatokset. (YM
luonnonsuojelujohtaja Ilkka Heikkinen 040 506 1172)
Päätös
ympäristönsuojelulain
110 a §:ssä tarkoitetusta polttoaineteholtaan vähintään 50 megawatin
polttolaitoksia koskevasta kansallisesta siirtymäsuunnitelmasta. Päätöksellä asetetaan toiminnanharjoittajille yhteinen velvoite vähentää suunnitelmaan kuuluvien polttolaitosten
rikkidioksidi-, typenoksidi- ja hiukkaspäästöjä siten, että päästöt vuodesta 2019 alkaen ovat yhtä suuret
kuin jos laitoksissa noudatetaan teollisuuden päästöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/75/EU (jäljempänä teollisuuspäästödirektiivi) liitteen V 1 osan
mukaisia päästöraja-arvoja. Päätöksessä määrätään suunnitelmaan kuuluvien laitosten rikkidioksidi-, typenoksidi- ja hiukkaspäästöjen enimmäismäärä vuosille 2016–2019 ja
vuoden 2020 ensimmäiselle puoliskolle siten, että päästöjen enimmäismäärä vähenee lineaarisesti vuodesta
2016 vuoteen 2019. Toiminnanharjoittajien on toteutettava suunnitelmakauden aikana laitoksissa sellaisia
päästöjen vähennystoimia, joilla voidaan varmistaa teollisuuspäästödirektiivin liitteen V mukaisten
päästöraja-arvojen noudattaminen
1.7.2020 lukien. Suunnitelmaan kuuluu 74 polttolaitosta, joiden on suunnitelmakauden ajan noudatettava
ympäristöluvan lupamääräyksinä annettuja rikkidioksidin, typenoksidien
ja hiukkasten päästöraja-arvoja,
jotka perustuvat vuoden 2015 lopussa voimassa olevan ympäristöluvan
lupamääräyksiin. (YM neuvotteleva
virkamies
Anneli
Karjalainen
050 362 2057)
Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle
20.12.2012 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Periaatepäätös Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän
käytön strategiasta vuosiksi 2012–
2020. Strategia määrittelee Suomen
luonnon monimuotoisuuden suojelun
ja kestävän käytön yleisten kehittämislinjausten strategiset päämäärät
ja niiden saavuttamista tarkentavat
tavoitteet. Strategia vastaa Suomen
olosuhteet huomioon ottaen biologista monimuotoisuutta koskevan
yleissopimuksen 10. osapuolikokouksessa hyväksyttyjä ja EU:n biodiversiteettistrategian tavoitteita. Periaatepäätös on osoitteessa www.valtio-

Valtioneuvoston kirjelmä (U 72/2012
vp) eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetukseksi vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen
avun rahastosta ohjelmakaudelle
2014–2020. Rahaston tavoitteena on
edistää sosiaalista yhteenkuuluvuutta
Euroopan unionissa myötävaikuttamalla Eurooppa 2020 -strategian
tavoitteeseen vähentää köyhyydessä
ja syrjäytymisvaarassa elävien ihmisten määrää 20 miljoonalla. (TEM
aluekehitysjohtaja Kaisa-Leena Lintilä 0295 064 935)
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Valtioneuvoston kirjelmä (U 73/2012
vp) eduskunnalle ehdotuksesta
Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetukseksi fluoratuista kasvihuonekaasuista (F-kaasuasetus). Asetuksella täydennettäisiin nykyisen fluorattuja kasvihuonekaasuja koskevan
asetuksen 842/2006/EY mukaisia
vaatimuksia henkilöstön pätevyydestä
ja raportoinnista. Lisäksi asetuksella
luotaisiin eräille kaasuille asteittain
laskeva enimmäismäärä EU:ssa,
siihen liittyvä kiintiöjärjestelmä yrityksille, asetettaisiin rajoituksia kaasujen käytölle ja kiellettäisiin eräät
fluorattujen kaasujen käytöt kokonaan. Tavoitteena on vähentää fluorattujen kasvihuonekaasujen päästöjä EU:n ilmastopolitiikan edellytysten mukaisesti. (YM ympäristöneuvos Anna-Maija Pajukallio
050 461 8652)
Valtioneuvoston kirjelmä (U 74/2012
vp) eduskunnalle ehdotuksesta
Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiiviksi tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista annetun direktiivin 2011/92/EU muuttamisesta
(YVA -direktiivin muutos). Muutosehdotuksen tavoitteena on parantaa
ympäristövaikutusten arvioinnin laatua ja kehittää ympäristövaikutusten
arviointia vastaamaan paremmin
muun muassa ilmastonmuutoksen ja
luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen aiheuttamiin haasteisiin.
Lisäksi tavoitteena on YVA-direktiivin ja muiden EU-lainsäädännön
edellyttämien ympäristövaikutusten
arviointia koskevien velvoitteiden
parempi yhteensovittaminen ja menettelyiden
yksinkertaistaminen.
(YM neuvotteleva virkamies Lasse
Tallskog 050 413 0550)
N I M I T Y S A S I AT

Valtioneuvosto päätti 20.12.2012
seuraavat nimitysasiat:
Lähetystöneuvos Tuomas Tapio valtioneuvoston kanslian kansainvälisten asioiden neuvoksen määräaikaisesti täytettävään virkaan 1.1.2013–
31.12.2017. (VNK hallitusneuvos
Kari Peltonen 09 160 22294)
Oikeustieteen kandidaatti, varatuomari Salla Kalsi valtiovarainministeriön lainsäädäntöneuvoksen virkaan
1.1.2013 lukien. (VM hallinto- ja
kehitysjohtaja Helena Tarkka 0295
530 141)
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Kauppatieteiden lisensiaatti, valtiotieteiden maisteri Esko Mustonen
valtioneuvoston apulaiscontrollerin
virkaan 1.1.2013 lukien. (VM hallinto- ja kehitysjohtaja Helena Tarkka
0295 530 141)
Hallitussihteeri, oikeustieteen maisteri Juho-Antti Jantunen opetus- ja
kulttuuriministeriön hallitussihteerin
virkaan 1.1.2013 lukien. (OKM hallitusneuvos Pia Nyblom 0295
330 235)
Varatuomari Terhi Sunnari maaseutuelinkeinojen valituslautakunnan
sihteerin määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.1.2013–5.7.2016, kuitenkin enintään viran vakinaisen haltijan Esa Bomströmin virkavapauden
ajaksi. (MMM hallitusneuvos Riitta
Itkonen 0295 162 383)
Maatalous- ja metsätieteiden tohtori
Auli Päivi Tellervo Timonen Kuluttajatutkimuskeskuksen
johtajan
määräaikaiseen
virkasuhteeseen
1.1.2013–31.12.2013. (TEM neuvotteleva virkamies Tuula Pyykönen
0295 063 554)
Varatuomari Hannu Ijäs sosiaali- ja
terveysministeriön johtajan virkaan
1.2.2013 lukien. (STM hallitusneuvos Liisa Perttula 0295 163 521)
R A H A - A S I AT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 20.12.2012
seuraavia asioita:
Sisäasiainministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta. Ensimmäisen oleskeluluvan käsittelymaksu nostetaan 385
eurosta 425 euroon, työntekijän
ensimmäisen oleskeluluvan käsittelymaksu 440 eurosta 500 euroon,
opiskelijan ensimmäisen oleskeluluvan käsittelymaksu 250 eurosta
300 euroon ja alaikäisen ensimmäisen oleskeluluvan käsittelymaksu
180 eurosta 200 euroon. Jos poliisin
toimivaltaan kuuluva suorite siirretään Maahanmuuttoviraston ratkaistavaksi, siitä peritään poliisin suoritteiden maksullisuudesta annettavan
asetuksen mukainen käsittelymaksu.
Lisäksi kansainvälistä suojelua saaneen perheenjäseneltä peritään käsittelymaksu silloin, kun perhe on perustettu perheenkokoajan Suomeen tulon
jälkeen. Käsittelymaksua ei peritä
ulkomaalaislain 52 d §:n perusteella
myönnetystä oleskeluluvasta, joka
perustuu
työnantajasanktiodirektiiviin. Tavoitteena hallituskauden
aikana on, että suoritteista perittävät

maksut pääsääntöisesti vastaavat
omakustannushintaa. Asetus tulee
voimaan 1.1.2013 ja on voimassa
vuoden 2013 loppuun. (SM lainsäädäntöneuvos Jutta Gras 071 878
8658)
Sisäasiainministeriön asetus poliisin
suoritteiden maksullisuudesta vuonna
2013. Oleskelulupien osalta täsmennetään maksun perimättä jättämistä
koskevia säännöksiä vastaamaan
Maahanmuuttoviraston maksullisista
suoritteista annettavaa asetusta.
Käräjäoikeuden
toimeksiannosta
suoritettavasta tiedoksiannosta perittävää maksua korotetaan samoin
kuin omakustannusarvon mukaisten
julkisoikeudellisten suoritteen tuottamiseen käytettävän työn omakustannushintaa,
moottoriajoneuvon
käytön omakustannushintaa ja yleisötilaisuuksia koskevan päätöksen
valmistelun suoritemaksuja. Asetukseen lisätään säännös maksun palauttamisesta. Lisäksi tehdään joitakin
teknisiä tarkistuksia. Maksutaulukon
kaikissa luparyhmissä aselupia lukuun ottamatta tehdään hinnantarkistuksia johtuen palkkaus- ja yleiskustannusten tason noususta, materiaalikustannusten ja muiden viranomaisten tuottamien palvelujen ja tuotteiden kustannusten muutoksista, käsittelyprosessin muutoksista ja uusista
sisällöllisistä vaatimuksista sekä
kustannuslaskennan tarkentumisesta.
Lisäksi taulukkoon lisätään joitakin
uusia suoritteita sekä tehdään kielellisiä ja esitysteknisiä tarkennuksia.
Asetus tulee voimaan 1.1.2013 ja on
voimassa vuoden 2013 loppuun.
(SM ylitarkastaja Elina Setälä
071 878 8586)
Vuoden 2012 talousarvion momentin
36.01.90 (Euromääräisen velan
korko) arviomäärärahan ylittäminen
40 000 000 eurolla. Määrärahaa saa
käyttää euromääräisen velan korkojen, vanhentuneiden korkojen ja
myös lyhytaikaisen tilapäisrahoituksesta aiheutuvien korkojen sekä velkasalkun riskiaseman säätelemiseksi
tehtyjen johdannaissopimusten menojen maksamiseen. (VM finanssineuvos Arto Eno 0295 530 072)
Valtiovarainministeriön päätös valtion kiinteistövarallisuuden hallinnansiirroista ja siirron muista ehdoista. Sipoonkorven kansallispuiston
perustamista koskeva laki (325/
2011) tuli voimaan 1.5.2011. Lakia
koskevan hallituksen esityksessä
todettiin, että kansallispuistoa on tarkoitus laajentaa sen perustamisen jäl-
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keen Helsingin kaupungin ja valtion
välisillä maanvaihdoilla hankittavilla
lisäalueilla. Tähän liittyen Senaattikiinteistöt on toteuttanut maanvaihdon Helsingin kaupungin kanssa
23.6.2011. Valtioneuvosto teki maanvaihtoon liittyvän päätöksen asiassa
1.6.2011. Maanvaihdossa valtiolle
on tullut yhteensä 422,85 ha:n suuruiset maa-alueet Vantaan kaupungin
ja Sipoon kunnan alueilta. Päätöksellä
valtiolle tullut kiinteistövarallisuus
niihin kohdistuvine oikeuksineen ja
sitoumuksineen siirretään 31.12.2012
lukien ensiksi Senaatti-kiinteistöjen
ohjauksesta vastaavan valtiovarainministeriön taseeseen ja edelleen
ympäristöministeriön
taseeseen.
Ympäristöministeriö vastaa laajennusalueiden liittämisestä kansallispuistoon tai käyttämisestä edelleen
maanvaihdoissa vaihto-omaisuutena
hankkiessaan luonnonsuojeluun tarvittavia alueita. Omaisuuden siirtoarvo
olisi yhteensä 4,16 miljoonaa euroa
koostuen omaisuuden hankintaarvosta sekä maanvaihdossa Senaattikiinteistölle maksettavaksi tulleesta
varainsiirtoveron osuudesta (160 000
euroa). Varainsiirtovero aktivoidaan
omaisuuden
hankintatilanteissa
omaisuuserän tasearvoon. (VM neuvotteleva virkamies Ilkka Koponen
0295 530 142)
Valtiontakuun myöntäminen Helsingin kaupungin taidemuseolle Tennispalatsin
taidemuseossa
15.2.–
26.5.2013 järjestettävää Tulilintu ja
Lumineito – Satumaisia teoksia Tretjakovin gallerian kokoelmista -näyttelyä varten. Valtiontakuu kattaa esinevahingot taidenäyttelyiden valtiontakuusta annetun lain mukaisesti
sekä valtiontakuupäätöksessä tarkemmin mainituin ehdoin. Valtiontakuu on voimassa 29.1.–14.6.2013.
(OKM kulttuuriasiainneuvos Tiina
Eerikäinen 0295 330 081)
Maatilatalouden kehittämisrahaston
vuoden 2013 käyttösuunnitelman ja
lainamäärän, jolle uusia valtiontakauksia voidaan vuonna 2013 myöntää,
vahvistaminen. Vuoden 2013 käyttösuunnitelmassa on käytettävissä olevien varojen määräksi arvioitu 186,6
miljoonaa euroa. Sijoitusmenoja on
käyttösuunnitelmaan esitetty 4,5 miljoonaa euroa ja kulutusmenoja
105,18 miljoonaa euroa eli yhteensä
109,68 miljoonaa euroa. Lainamäärä, jolle uusia valtiontakauksia voidaan vuonna 2013 myöntää, rajataan
10,0 miljoonaan euroon. (MMM
maatalousneuvos Esko Juvonen
0295 162 271)
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Maatilatalouden kehittämisrahaston
vuoden 2012 käyttösuunnitelmasta
ja takausluottojen määrän rajoittamisesta tehdyn päätöksen muuttaminen. Maatilatalouden kehittämisrahaston (Makera) sijoitusmenoihin on
osoitettu käytettäväksi 4,0 miljoonaa
euroa, jotka jakautuvat maanhankintaan (2,2 miljoonaa euroa), kansallisesti rahoitettavaan aloitustukeen
(0,5 miljoonaa euroa) sekä porotalous, luontaiselinkeino- ja kolttalainoihin
(1,30 miljoonaa euroa). Makeran
vuoden 2012 käyttösuunnitelmaa
muutetaan siten, että sijoitusmenoja
osoitetaan maanhankintaan 1,80 miljoonaa euroa, kansallisesti rahoitettavaan aloitustukeen 0,70 miljoonaa
euroa ja porotalous-, luontaiselinkeino- ja kolttalainoihin 1,50 miljoonaa euroa. Sijoitusmenojen tai kokonaismenojen määrään ei esitetä muutoksia. (MMM maatalousneuvos
Esko Juvonen 0295 162 271)
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Elintarviketurvallisuusviraston
maksullisista suoritteista. Asetuksessa
säädetään Elintarviketurvallisuusviraston maksullisista suoritteista,
niiden maksuperusteista ja julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä
maksuista. Asetus vastaa pääosin
nykyistä samannimistä asetusta.
Asetus tulee voimaan 1.1.2013 ja on
voimassa vuoden 2014 loppuun.
(MMM lainsäädäntöneuvos Timo
Rämänen 0295 162 197)
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötoimitusmaksusta. Kiinteistötoimitusmaksuja
korotetaan
siten, että korotusten yhteisvaikutus
maksuihin on 3,6 prosenttia. Lohkomistoimituksen, joka on toimituksista yleisin, maksut nousevat 3,4 prosenttia. Aikaveloitteisten toimitusten
maksuja korotetaan 3,9 prosenttia.
Asetus tulee voimaan 1.1.2013 ja on
voimassa vuoden 2014 loppuun.
(MMM lainsäädäntöneuvos Leo
Olkkonen 0295 162 300)
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän suoritteista ja tietopalvelusta perittävistä
maksuista. Asetuksessa esitetään
suoritteiden perusmaksujen säilyttämistä ennallaan ja joitakin korotuksia. Rasitustodistusten, lainhuutotodistusten, kiinteistörekisteriotteiden
ja määräalatulosteiden hinta 5,0 euroa
ei nouse asetuskautena. Asetus sisältää voimassa olevaan asetukseen verrattuna joitakin uusia suoriteryhmittelyjä ja maksukorotuksia. Asetus
tulee voimaan 1.1.2013 ja on voi-

massa vuoden 2014 loppuun. (MMM
lainsäädäntöneuvos Leo Olkkonen
0295 162 300)
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän tulojen
jakamisesta. Asetuksen mukaan
Maanmittauslaitos saa kiinteistötietojärjestelmän kirjaamisosan tietopalveluinvestointien kattamiseksi enintään 34 prosenttia järjestelmän tulokertymästä. Loppuosa tulokertymästä
jaetaan Maanmittauslaitoksen ja
kiinteistörekisteriä pitävien kuntien
kesken siten, että Maanmittauslaitos
saa tulokertymästä 69 prosenttia ja
kunnat 31 prosenttia. Uuden kiinteistötietojärjestelmän
kirjaamisosan
kehittämisestä Maanmittauslaitokselle aiheutuneesta 3 505 000 euron
suuruisesta tietopalveluinvestointikustannuksesta katetaan asetuskautena 1 243 815 euron suuruinen osuus
järjestelmästä saatavilla tuloilla.
Asetus tulee voimaan 1.1.2013 ja on
voimassa vuoden 2014 loppuun.
(MMM lainsäädäntöneuvos Leo
Olkkonen 0295 162 300)
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Maanmittauslaitoksen maksuista
sekä kaupanvahvistuksesta perittävistä maksuista ja korvauksista vuosina 2013 ja 2014. Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistöjen
kirjaamisasioiden maksuista sekä
kaupanvahvistuksesta
perittävistä
maksuista ja korvauksista vuosina
2011 ja 2012 (997/2010) on voimassa 31.12.2012 asti. Maa- ja metsätalousministeriön asetus maanmittauslaitoksen maksuista (1398/2011) on
voimassa 31.12.2012. Asetuksella
yhdistetään edellä mainitut kaksi
asetusta yhdeksi asetukseksi. Kirjaamisasioiden suoritteista Maanmittauslaitokselle aiheutuvien kustannusten kattamiseksi eri suoriteryhmien
maksuja korotetaan siten, että kiinnitysasioiden käsittelymaksuja korotetaan keskimäärin 24,0 prosenttia ja
erityisten oikeuksien käsittelymaksuja keskimäärin 30,0 prosenttia.
Lisäksi lainhuutojen ja niihin rinnastettavien
kirjaamisvelvollisuuden
alaisten erityisten oikeuksien maksuja korotetaan keskimäärin 2,9 prosenttia. Kaupanvahvistuksesta perittävää maksua korotetaan 6,7 prosenttia. Asetus tulee voimaan 1.1.2013 ja
on voimassa vuoden 2014 loppuun.
(MMM lainsäädäntöneuvos Leo
Olkkonen 0295 162 300)
Suomen metsäkeskuksen taseen jakaminen julkisen palvelun yksikön ja
liiketoimintayksikön kesken. Maa- ja
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metsätalousministeriö
vahvistaa
Suomen metsäkeskuksen varojen ja
muun omaisuuden sekä velkojen ja
muiden velvoitteiden jaon julkisen
palvelun yksikön sekä liiketoimintayksikön kesken metsäkeskuksen
esityksen mukaisesti. Taseen jakaminen muodostaa yhden askelen metsäkeskuksen liiketoiminnan eriyttämisen polulla. Metsäkeskuslain (418/
2011) 39 § 2 momentin mukaisesti
metsäkeskuksen liiketoiminta tulee
eriyttää kokonaisuudessaan metsäkeskuksen hoitamista julkisista hallintotehtävistä vuoden 2014 loppuun
mennessä. (MMM neuvotteleva virkamies Leena Arpiainen 0295
162 238)
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenneviraston maksullisista
suoritteista. Asetus on sisällöltään ja
maksuiltaan voimassa olevan asetuksen kaltainen muutoin paitsi, että
maksuasetuksesta poistetaan yksityisraideliityntälupasuorite. Uuden
rautatielain myötä Liikennevirasto ja
yksityisraiteiden haltijat sopivat
keskenään raideliitynnöistä. Uusien
lupien myöntö on laista kokonaan
poistettu. Asetuksen määräaika on
vuosi, koska vuoden 2013 aikana on
tarkoitus uusia tie- ja katuverkon tietojärjestelmästä annettu laki siten,
että tie- ja katuverkon tietojärjestelmistä luovutetuista suoritteista ei tarvitse periä maksua julkisen tiedon
avoimuusperiaatteiden mukaisesti.
Asetus tulee voimaan 1.1.2013 ja on
voimassa vuoden 2013 loppuun.
(LVM liikenneneuvos Riitta Viren
0295 342 485)
Liikenne- ja viestintäministeriön
asetus eräistä Viestintäviraston maksuista. Asetuksella säädetään siitä,
mitkä Viestintäviraston suoritteista
ovat maksullisia ja mistä suoritteesta
tai suoriteryhmästä maksu määrätään
omakustannusarvon perusteella sekä
mitkä suoritteet hinnoitellaan liiketaloudellisin perustein. Tammikuun
alusta 2010 voimaan tullut aiempi
asetus (1058/2009) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen uusitaan
kokonaisuudessaan siltä osin kuin
maksut eivät koske Viestintäviraston
radiohallinnon maksuja. Radiohallinnon maksuista annetaan erillinen
asetus, jota muutetaan vain hieman,
eikä sitä tuoda raha-asiainvaliokuntaan. Asetus tulee voimaan 1.1.2013
ja on voimassa vuoden 2015 loppuun. (LVM viestintäneuvos Rainer
Salonen 0295 342 395)
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Valtion ydinjätehuoltorahaston vuoden 2013 talousarvion vahvistaminen. Työ- ja elinkeinoministeriö vahvistaa Valtion ydinjätehuoltorahaston talousarvion vuodelle 2013.
Rahasto muodostuu kolmesta erillisvarallisuudesta (erillisrahastosta):
Varautumisrahasto,
Ydinturvallisuustutkimusrahasto ja Ydinjätetutkimusrahasto. Talousarviossa vahvistetaan tosiasiallisesti vain rahaston kolmen erillisrahaston hallintokulut. Muilta osin kunkin erillisrahaston talous määräytyy ydinenergialain perusteella. Varautumisrahaston talouteen vaikuttavat lisäksi työja elinkeinoministeriön ydinenergialain nojalla tekemät vuotuiset varautumispäätökset. Valtion ydinjätehuoltorahaston hallintokulut vuonna
2013 olivat talousarvioehdotuksen
mukaan kaikkien kolmen erillisrahaston osalta yhteensä 190 791
euroa. Tähän sisältyy Varautumisrahaston talousarvio-osassa Valtiokonttorin sijoitustoimintapalkkiota
varten tehty 33 000 euron varaus.
Hallintokulut kasvoivat edelliseen
talousarvioon nähden 42 222 euroa,
mikä johtuu takaisinlainaukseen liittyvien vakuuksien arvioinnin kehittämisestä. Rahaston taseen loppusumma tilikauden 2011 päättyessä
oli vajaat 2,1 miljardia euroa. (TEM
neuvotteleva virkamies Jaana Avolahti 0295 064 836)
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus
Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista. Asetus vastaa
voimassaolevaa asetusta. Asetuksen
liitteenä oleva maksutaulukko annetaan uudelleen. Maksutaulukkoa
muutetaan nykyisestä yritys- ja
yhteisölinjan perimien kaupparekisterimaksujen (10 §), yritys- ja yhteisötunnusrekisteriasioissa perittävien
maksujen (11 §), yrityskiinnitysasioissa perittävien maksujen (12 §)
sekä muista suoritteista perittävien
maksujen (15 §) osalta. Patentti- ja
rekisterihallituksen kustannusvastaavuusennusteen vuosille 2013–2015
mukaan yritys- ja yhteisölinjan tulot
eivät kuluvana vuonna ja lähivuosina
riitä kattamaan viraston menoja
patentti- ja rekisterihallituksen suoritteista perittävistä maksuista annetun lain ja valtion maksuperustelain
edellyttämällä tavalla. Maksujen
korotuksilla pyritään varautumaan
Patentti- ja rekisterihallituksen tulojen vähentymiseen. Yritys- ja yhteisölinjan käsittelymaksuja korotetaan
tasapuolisesti kaikkien kaupparekisteri-ilmoitusten ja yrityskiinnitys-

asioiden osalta. Ennestään kalliimpien ilmoitusten hintoja kuitenkin
korotettavan hieman muita maltillisemmin, jotta niiden hinta säilyisi
myös pienten yritysten kannalta kohtuullisena. Osakeyhtiön sähköisen
perusilmoituksen hinta alenee nykyisestä, koska sähköisten ilmoitusten
hinnoittelulla pyritään kannustamaan
viraston asiakkaita sähköiseen asiointiin. Asetus tulee voimaan 1.1.2013
ja on voimassa vuoden 2015 loppuun. (TEM ylitarkastaja Mika
Kotala 0295 047 033)
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus
lääkkeiden hintalautakunnan maksullisista suoritteista. Voimassa olevaan asetukseen nähden uuteen asetukseen tehdään eräitä rakenteellisia
muutoksia. Asetuksen 2 §:n 1 momentin 2 kohtaan on lisätty uusi käsittelymaksuluokka koskien korvattavuuden laajentamista valmisteelle vastaavaan laajuuteen kuin samaa vaikuttavaa lääkeainetta sisältävälle
valmisteelle on hyväksytty. Maksu
on 1 500 euroa, kun voimassa olevan
asetuksen mukaan maksu on 2 500
euroa. Asetuksen 2 §:n 2 momentissa
on määritelty käsittelymaksun määräytyminen tilanteessa, jossa samanaikaisesti haetaan sekä perus- että
erityiskorvattavuuden laajentamista.
Samanaikaisesti käsiteltävästä perusja erityiskorvattavuushakemuksesta
perittävä maksu määräytyy joko laajemman käsittelyn tai suppeamman
käsittelyn perusteella. Asetuksen
3 §:ään on koottu kaikki viitehintajärjestelmää koskevat maksut. Viitehintajärjestelmään kuuluvien valmisteiden osalta on lisätty kaksi uutta
käsittelymaksuluokkaa. Nämä koskevat uutta vaikuttavaa lääkeainetta
koskevaa erityiskorvattavuushakemusta ja korvattavuuden laajentamista koskevia hakemuksia. Muilta
osin maksut vastaavat suuruudeltaan
voimassa olevia maksuja. Asetus tulee voimaan 1.1.2013 ja on voimassa
vuoden 2014 loppuun. (STM neuvotteleva virkamies Virpi Korhonen
0295 163 192)
Valtion vuoden 2011 talousarvion
momentilla 35.10.60 (Siirto öljysuojarahastoon) olevan 4 300 000 euron määrärahan siirtäminen öljysuojarahastoon. Määrärahan siirto
takaa öljysuojarahaston maksuvalmiuden säilymisen ja turvaa jatkossakin öljyn pilaamien alueiden kunnostamisen tarvittavassa laajuudessa.
(YM hallitussihteeri Merja Huhtala
040 014 3907)
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HALLITUKSEN
NEUVOTTELUT

TA L O U S P O L I I T T I N E N
M I N I S T E R I VA L I O K U N TA
21.12.2012

Hallitus tukee merkittävästi risteilijäalustilauksia
Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta päätti tänään, että
Sanctuary-alustilauksen vahvistuessa
valtio myöntää sille laillisten edellytysten täyttyessä maksimaalisen 28,3
miljoonan euron innovaatiotuen.
Toteutuessaan tämä avustus olisi
suurin koskaan yksittäisen aluksen
rakentamista varten myönnetty innovaatiotuki. Lisäksi valtio on jo tehnyt
päätöksen yhtiön TUI-risteilijän
rakentamisen tukemisesta 16 miljoonan euron innovaatiotuella. Nämä
yhteensä 44 miljoonan euron suorat
tuet helpottaisivat risteilijätilausten
vaatimaa rahoitustarvetta huomattavasti.
Finnvera Oyj on lisäksi varautunut
mahdollisimman kattavaan aluksen
rakennusaikaisen
rahoitukseen.
Toteutuessaan Finnveran riskinotto
Sanctuary-tilauksen rakennusaikaisesta rahoituksesta ylittäisi 600 miljoonaa euroa.
Talouspoliittinen ministerivaliokunta
vahvisti, ettei se poikkeuksellisen
merkittävien tukien ja rahoitusvastuiden lisäksi voi enää muilla tavoilla
osallistua suoraan rahoituspakettiin.
Merkittävien tukien ja rahoitustakausten lisäksi hallitus on ottanut huomioon pitkäaikaiset rahoitusperiaatteet sekä EU:n valtiontukisäädökset.
Elinkeinoministeri Jan Vapaavuori
kuitenkin uskoo, että risteilijätilauksen saamiselle Turkuun on vielä hyvät
mahdollisuudet.
”Nyt on ensiarvoista, että STX yhtiönä
ja sen omistajat tekevät kaiken voitavansa ja sitoutuvat täysimääräisesti
suomalaiseen risteilyalustuotannon
jatkumiseen. Uskoaksemme tilauksen saaminen on varsin lähellä, joten
nyt sen lopullinen varmistuminen on
ennen kaikkea yhtiöiden omista toimista ja päätöksistä kiinni.”
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Lisätietoja: elinkeinoministerin erityisavustaja Pete Pokkinen, työ- ja elinkeinoministeriö, p. 040 756 7180,
pete.pokkinen@tem.fi

LUOVUTETUT
MIETINNÖT
Selvitystyö maahanmuuton osaamiskeskuksen perustamisesta luovutettiin 19.12.2012 sisäministeri
Päivi Räsäselle. Maahanmuuton
tilasto- ja tutkimustietoa kartoittavaa
osaamiskeskusta esitetään perustettavaksi
Maahanmuuttovirastoon,
Euroopan
muuttoliikeverkoston
EMN:n Suomen kontaktipisteen
yhteyteen. Perustettavan osaamiskeskuksen tehtävänä olisi varmistaa,
että maahanmuuttopolitiikan valmistelussa olisi nykyistä helpommin
käytettävissä vahva tietopohja, mikä
helpottaisi maahanmuuton kokonaiskuvan luomista. Tämä varmistaisi
tehokkaan politiikan valmistelun,
kun valmistelijoilla olisi käytettävissään entistä pidemmälle analysoitua
tietoa. Maahanmuuton osaamiskeskuksen tehtävänä olisi kerätä, tuottaa
ja analysoida tietoa poliittisen päätöksenteon ja viranomaistyön tueksi.
Lisäksi osaamiskeskuksen tehtävänä
olisi tuottaa asiantuntevia, mutta
käytännönläheisiä selvityksiä myös
muiden tahojen kuin maahantulosta
vastaavan sisäasiainministeriön hallinnonalan tarpeisiin. Tietoa voitaisiin tarjota myös esimerkiksi tutkijoiden, median ja kansalaisten käyttöön muun muassa maahanmuuton
tilastoportaalin kautta. Selvitys on
osoitteessa www.intermin.fi/julkaisu/482012. Lisätietoja antavat osastopäällikkö Pentti Visanen, p. 071
878 8600, sisäasiainministeriö ja ylitarkastaja Mari Helenius, p. 071 873
3263, Maahanmuuttovirasto.
Opintotuen rakenteellista kehittämistä valmistellut työryhmä luovutti 18.12.2012 muistionsa kulttuurija urheiluministeri Paavo Arhinmäelle. Työryhmä katsoo, että opintotuen riittävyyttä voitaisiin parantaa
jo sovitun opintorahan indeksiin sitomisen lisäksi korottamalla asumislisän vuokrarajaa ja opintolainan valtiontakausta sekä ottamalla käyttöön

opintorahan huoltajakorotus. Nämä
ratkaisuvaihtoehdot lisäisivät opiskelijan käyttövaroja parantaen mahdollisuuksia täysipainoiseen opiskeluun. Työryhmän mukaan vanhempien tulojen vähentävästä vaikutuksesta tulisi luopua myönnettäessä
opintorahaa 18–19-vuotiaille itsenäisesti asuville toisen asteen opiskelijoille. Korkea-asteen opintoja varten
myönnettävän tuen rakenteen uudistamisen vaihtoehtoja ovat työryhmän
mukaan opintotuen maksamisen
rajaaminen lukuvuosien määrään
säännönmukaiselle tukiajalle, opintorahapainotteisen tuen rajaaminen
tavoiteajalle sekä opintolainahyvityksen tai lukuvuosipalkkion käyttöönotto 1.8.2014 ja sen jälkeen
opintonsa aloittaville. Muistio on
osoitteessa http://www.minedu.fi/
export/sites/default/OPM/Julkaisut/
2012/liitteet/tr29.pdf?lang=fi. Lisätietoja antaa neuvotteleva virkamies
Virpi Hiltunen, p. 0295 330 110, opetus- ja kulttuuriministeriö.
Metsälakityöryhmä
luovutti
17.8.2012 ehdotuksensa metsälain
muuttamisesta maa- ja metsätalousministeri Jari Koskiselle. Työryhmän
lakiehdotuksesta tehtiin vaikutusten
arviointi, jonka keskeisiä tarkastelunäkökulmia olivat metsätalouden
kannattavuus ja luonnon monimuotoisuus. Arvioinnin tulosten mukaan
työryhmän ehdotukset lisäisivät
metsänomistajien valinnanvapautta
sekä parantaisivat metsänomistajien
edellytyksiä toteuttaa omia tavoitteitaan metsäomaisuutensa hoidossa ja
käytössä muun muassa sallimalla erityyppiset kasvatushakkuut ja erirakenteisen metsän kasvatuksen. Lakimuutosten kansantaloudelliset vaikutukset eivät olisi tutkijoiden mukaan kovin merkittäviä. Lakiehdotuksen perusteella luontaisen uudistamisen käyttömahdollisuudet heikentyisivät Etelä-Suomessa ja maan
pohjoisimmissa osissa. Raportti on
osoitteessa http://www.mmm.fi/attachments/mmm/julkaisut/tyoryhmamuistiot/2012/69ykIGifb/
Lopullinen_MEMO-jatkotyoryhma_
muistio_16082012.pdf. Lisätietoja
antavat ylijohtaja Juha Ojala, p. 0295
162 415 ja metsäneuvos Marja
Hilska-Aaltonen, p. 0295 162 447,
maa- ja metsätalousministeriö.
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Liite:
Ministereiden sijaisuudet 16.11.2012
Ministeriö Ministeri

1. sijainen

2. sijainen

5. sijainen

6. sijainen

VNK

Katainen
Stubb
Hautala

Urpilainen
Katainen
Stubb

muut ministerit virkaikäjärjestyksessä
Vapaavuori Risikko
Virkkunen
Niinistö
Henriksson Haglund

Niinistö
Risikko

Haglund
Virkkunen

Tuomioja

Katainen

Gustafsson

Stubb

Stubb
Hautala

Tuomioja
Stubb

OM

Henriksson

SM

UM

3. sijainen

4. sijainen

Kiuru

Hautala

Vapaavuori
Niinistö

GuzeninaRichardson
Risikko
Henriksson

Virkkunen
Haglund

Gustafsson Hautala
Risikko
Virkkunen

Haglund

Hautala

Niinistö

Räsänen

Ihalainen

Kyllönen

Räsänen

Ihalainen

Henriksson

Haglund

Kyllönen

Niinistö

Hautala

PLM

Haglund

Henriksson

Räsänen

Hautala

Niinistö

Kyllönen

Ihalainen

VM

Urpilainen

Virkkunen

Tuomioja

Gustafsson

Kyllönen

Ihalainen

Virkkunen
Vapaavuori
Stubb

Urpilainen
Stubb
Vapaavuori

Koskinen
Risikko
Risikko

Stubb
Virkkunen
Virkkunen

GuzeninaRichardson
Risikko
Koskinen
Koskinen

Vapaavuori
Haglund
Hautala

Kiuru
Kiuru
Haglund

Gustafsson

Arhinmäki

Ihalainen

Kiuru

Räsänen

Virkkunen

Arhinmäki

Gustafsson

Kyllönen

Hautala

GuzeninaRichardson
Räsänen

Kiuru

Räsänen

Arhinmäki

Henriksson

Haglund

Kyllönen

Kiuru

GuzeninaRichardson
GuzeninaRichardson

MMM

Koskinen

Virkkunen

Stubb

Risikko

Vapaavuori

Räsänen

Niinistö

LVM

Kyllönen
Kiuru

Kiuru
Kyllönen

Arhinmäki
Ihalainen

Hautala
GuzeninaRichardson

Henriksson
Gustafsson

Ihalainen
Hautala

Gustafsson
Henriksson

TEM

Vapaavuori
Ihalainen

Ihalainen
Vapaavuori

Stubb
Kiuru

Risikko
GuzeninaRichardson

Virkkunen
Gustafsson

Niinistö
Räsänen

Haglund
Haglund

STM

Risikko

GuzeninaRichardson
Risikko

Koskinen

Virkkunen

Stubb

Häkämies

Räsänen

Tuomioja

Gustafsson

Kiuru

Kyllönen

Räsänen

GuzeninaRichardson

Kyllönen

Hautala

Räsänen

Risikko

Kiuru

Kiuru
Niinistö

Hautala
Ihalainen

Henriksson
GuzeninaRichardson

Kyllönen
Gustafsson

Ihalainen
Kyllönen

Koskinen
Räsänen

OKM

GuzeninaRichardson
Arhinmäki

YM

Niinistö
Kiuru

7. sijainen

Niinistö
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